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คู่มือแนวทางการดาเนินงาน
เพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สงู ขึ้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด สพฐ. ในพื้นที่ 7 จังหวัด : 16 เขตพื้นที่การศึกษา
(กาญจนบุรี เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช นราธิวาส)

ภายใต้ โครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาค
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)
ช่องทางการติดต่อ สานักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
โทร. Call Center 02-079 5475 กด 1
Line official : @cctthailand
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1. หลักการและความสาคัญ
ตามที่กองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดทาบันทึกข้ตกลงความร่ว มมือกั บ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อดาเนิน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนใน
ระบบการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในครัวเรือนยากจนที่สุดร้อยละ 15 ของประเทศ ให้
สามารถคงอยู่ในระบบการศึกษา และช่วยบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ซึ่งปัจจุบันขยายครอบคลุม สถานศึกษา 5
สังกัด ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ประเภทการกุศล ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทุนเสมอภาคจานวน 1.3 ล้านคน ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล – มัธยมศึกษาภาคบังคับ
จากการวิ จั ย ติ ดตามการคงอยู่ในระบบการศึกษา และการศึกษาต่อ ของนักเรี ยนกลุ่ มยากจน
(ชั้นรายได้ที่ 1) เทียบกับกลุ่มนักเรียนที่รวยที่สุด (ชั้นรายได้ที่ 10) พบว่านักเรียนกลุ่มยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุน
เสมอภาคมีโอกาสศึกษาต่อระดับตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพน้อยกว่า 1 สาหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อนั้น
อุ ป สรรคส าคั ญ โดยตรงคื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การศึ ก ษา ผลการส ารวจในปี 2564 โดย กสศ.
พบว่า นักเรียนที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยังมีภาระค่าใช้จ่ายที่จาเป็น (ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
ค่ าชุ ดนั กเรี ยนค่ าอุ ปกรณ์ การเรี ยน หนั งสื อเรี ยน ค่ ากิ จกรรม ค่ าเดิ นทาง เงิ นไปโรงเรี ยน ค่ าใช้ จ่ ายไม่ ประจ า)
ส่วนค่าใช้จ่ายโดยอ้อม คือการขาดโอกาสในการทางานหารายได้ระหว่างเรียน
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มอัตราการเรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายของ
นักเรียนทุนเสมอภาคในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ กสศ.จึงจัดทาโครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการ
ช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยโครงการจะมีลักษณะเป็นการวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม (Research & Innovation) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในหารูปแบบ
การช่วยเหลือและทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการศึกษาต่อ ม.ปลาย ในพื้นที่นาร่องจานวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส

นักเรียนชั้นรายได้ที่ 1 กลุ่มยากจน มีโอกาสเรียนต่อเพียงร้อยละ 42.7 และนักเรียนชั้นรายได้ที่ 10 กลุ่มที่รวยที่สุดมีอัตราการศึกษาต่อร้อยละ 76.1
: ผลวิเคราะห์โครงการโครงการวิจยั ต้นแบบกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนที่สอดคล้องกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาคให้
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นิยามที่เกี่ยวข้อง
3.1) เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หมายถึง เงินที่สานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) จัดสรรให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาคของ กสศ.
3.2) นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) : หมายถึง นักเรียนยากจนที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองผู้ขาด
แคลนทุนทรัพย์แบบ (Proxy Means Test : PMT) และอยู่ในกลุ่มที่มีค่าคะแนนความยากจนพิเศษ
(Extremely Poor) ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ที่ไ ด้รั บทุน การศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และกาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสังกัด สพฐ.
3.3) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา : หมายถึง ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียน ค่าครองชีพ
ระหว่างเรียน ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเพื่อการศึกษาอื่นๆ
3.4) เงื่อนไข หมายถึง นักเรี ยนทุนเสมอภาคระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมี
เงื่อนไขต้องยังคงอยู่ในระบบการศึกษา มีอัตราการมาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลการเรียน
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
4. จานวนทุนการศึกษา
นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) จานวน 5,000 คน
5. คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
5.1) เป็นนักเรียนทุนเสมอภาค(สัญชาติไทย) ทีไ่ ด้รับทุนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2564 มีรายชื่อในฐานข้อมูลระบบ cct.thaieduforall.org และอยู่ระหว่างการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในปัจจุบัน
5.2) เป็ น จั ง หวั ด จ านวน 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ กาญจนบุ รี เชี ย งราย ตาก แม่ ฮ่ อ งสอน ศรี ส ะเกษ
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 รายชื่อเขตพื้นที่นาร่อง7 จังหวัดที่นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) สามารถสมัครขอรับทุนได้
จังหวัด
ลาดับที่
รายชื่อสานักงานเขตพื้นที่
จังหวัดกาญจนบุรี
1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
( 4 เขตพื้นที่)
2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
4
สพม.กาญจนบุรี
จังหวัดเชียงราย
5
สพป.เชียงราย เขต 3
( 2 เขตพื้นที่)
6
สพม.เชียงราย
จังหวัดตาก
7
สพป.ตาก เขต 2
( 2 เขตพื้นที่)
8
สพม.ตาก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
9
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
( 2 เขตพื้นที่)
10
สพม.แม่ฮ่องสอน
จังหวัดศรีสะเกษ
11
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
( 4 เขตพื้นที่)
12
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
13
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
14
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
จังหวัดนครศรีธรรมราช
15
สพม.นครศรีธรรมราช
( 1 เขตพื้นที่)
จังหวัดนราธิวาส
16
สพม.นราธิวาส
( 1 เขตพื้นที่)
6. อัตราเงินอุดหนุน
อัตราเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ระดับ ม.4
เพื่อเป็นค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ภาคเรียน
จานวนเงิน
1/2565
3,000 บาท
2/2565
3,000 บาท
หมายเหตุ อัตราเงินอุดหนุนเป็นไปตามข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายโครงการวิจัยต้นแบบกระบวนการคัด
กรองนักเรียนยากจนทีส่ อดคล้องกับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

4

25/7/2565

7. เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน
7.1) การคงอยู่ในระบบการศึกษา อัตราการมาเรียน ผลการศึกษาประจาปีการศึกษา 2565
7.2) นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 80 ได้ศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5
7. วิธีการจ่ายเงินอุดหนุน
กสศ.จะโอนเงินอุดหนุนตรงให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) เข้าบัญชีธนาคารพร้อมเพย์
ที่ผูกกับบัตรประจาตัวประชาชนของนักเรียนเท่านั้น พร้อมทั้งมี SMS แจ้งผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือของนักเรียน
กรณีที่นักเรี ยนไม่ดาเนิ นการผู กกับ บัตรประชาชน จะถือว่าสละสิ ทธิ์ในการขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว สาหรับ
สถานศึกษา สามารถดูสถานะการโอนเงินได้ที่ระบบ cct.thaieduforall.org
8. การใช้จ่ายเงินอุดหนุน
กสศ.จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) โดยตรง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา หมายถึง ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเดินทางมาเรียน ค่าครองชีพระหว่างเรียน ค่าใช้จ่ายที่ต้อง
จ่ายเพื่อการศึกษาอื่นๆ
9. ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน
9.1)
การสมัครขอรับทุนจะต้องสมัครผ่านระบบสารสนเทศ cct.thaieduforall.org
9.2)
ครูประจาชั้นตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน และสร้างความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของโครงการให้นักเรียนทุนเสมอภาคทราบ และดาเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วน
9.3)
การบันทึกแบบขอรับส่งเสริมการศึกษาสาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค(กลุ่มรอยต่อ) ได้ 2 วิธี
(1) ครูสารวจข้อมูลและบันทึกผ่านระบบสารสนเทศ cct.thaieduforall.org
(2) นักเรียนเป็นผู้บันทึกข้อมูลด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้ส่ง User ให้แก่นักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
9.4)
นักเรียนเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจาตัวประชาชนของนักเรียน
9.5)
ครูประจาชั้นรับรองข้อมูลในแบบขอรับส่งเสริมการศึกษาสาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)
และบันทึกในระบบ
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10. ปฏิทินการดาเนินงาน มีระยะเวลาดาเนินการ ภาคเรียนที่ 1/2565 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ปฏิทินการดาเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น
(กาญจนบุรี เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช นราธิวาส)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
ผู้ดาเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
26 ก.ค.65
ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่
กสศ. และ สพฐ.
การศึกษา และสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์
1 ส.ค.65
ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
กสศ.
1 – 19 ส.ค.65
ประชาสัมพันธ์ และบันทึกแบบขอรับส่งเสริมการศึกษาสาหรับ
ครูประจาชั้น/
นักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่าน
นักเรียนทุนเสมอภาค
ระบบสารสนเทศ cct.thaieduforall.org
22 – 26 ส.ค. 65 กสศ. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
กสศ.
30 ส.ค. – 2 ก.ย.65 กสศ.โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของนักเรียนทุนเสมอภาค
กสศ.
8 ก.ย. 65 เป็นต้นไป สถานศึกษาตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านระบบ CCT
ครูประจาชั้น/
นักเรียนทุนเสมอภาค
12 ก.ย. – 15 ต.ค. 65 บันทึกการมาเรียน ผลการเรียน
ครูประจาชั้น/
นักเรียนทุนเสมอภาค
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(ตัวอย่าง) แบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสาหรับนักเรียนทุนเสมอภาค
รูปถ่ำย
เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (บันทึกข้อมูลผ่านระบบเท่านั้น)
นักเรียน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้สมัคร
1. คำนำหน้ำ.............................ชื่อนักเรียน
นำมสกุล
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
*โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
*e-mail
ผลกำรเรียนเมื่อจบมัธยมศึกษำปีที่ 3 *เกรดเฉลี่ย (GPA)
*เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ หมู่ที่ ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ชื่อผู้ปกครองนักเรียน
นำมสกุล
ควำมสัมพันธ์กับนักเรียน
กำรศึกษำสูงสุด
*เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการสมัครเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
1. ชื่อโรงเรียนทีก่ ำลังศึกษำ ม.4
อำเภอ
จังหวัด
2. *กำรสมัครเรียน
สำยสำมัญ ระบุสำย...........................
สำยสำมัญควบคู่สำยอำชีพ ระบุสำขำ.............................................
3. *วันที่สมัครเรียน วันที่..............เดือน.............พ.ศ........... วันที่มอบตัว/รำยงำนตัว วันที่..............เดือน.........พ.ศ....
4. *นักเรียนต้องย้ำยจำกภูมิลำเนำหรือที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อไปศึกษำต่อ
ใช่
ไม่ใช่
5. *กำรอำศัยอยู่ระหว่ำงเรียน อยู่บ้ำนตนเอง/ญำติ/ผู้อุปกำระ (ไม่เสียค่ำเช่ำ)
อยู่สถำนศึกษำพักนอน (ไม่เสียค่ำเช่ำ)
เช่ำอยู่อำศัยเอง (มีค่ำเช่ำโดยประมำณ.......................บำทต่อเดือน)
6. *ผู้สมัครได้รับค่ำใช้จ่ำยจำก
บิดำ
มำรดำ
ผู้อุปกำระเกี่ยวข้องเป็น
อื่นๆ (ระบุ)
เดือนละ
บำท
7. ผู้สมัครเคยทำงำนพิเศษระหว่ำงหยุดภำคเรียน/ขณะเรียนช่วงชั้น ม.3 หรือไม่
เคย ไม่เคย
ถ้ำเคย ได้รับค่ำจ้ำงเฉลี่ย สัปดำห์ละ
บำท หรือเดือนละ
บำท
ประเภทของงำนที่เคยทำ/ที่ทำอยู่ปัจจุบัน
รับจ้ำง
ค้ำขำย
อื่นๆ
8. ผู้สมัครเคยได้รับทุนกำรศึกษำช่วงชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นหรือไม่
เคย
ไม่เคย
9. *ผู้สมัครมีควำมประสงค์หรือสมัครกู้ยืมเงิน จำกกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อกำรศึกษำ (กยศ.)
ใช่
ไม่ใช่
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ส่วนที่ 3 การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับทุน
*ผู้สมัครได้เปิดบัญชีธนำคำรและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชำชนเรียบร้อยแล้ว
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
(กสศ.จะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประจำตัวประชำชนของนักเรียนเท่ำนั้นโปรดดำเนินกำรให้ครบถ้วน)

ส่วนที่ 4 การรับรองข้อมูลโดยผู้สมัคร
*ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อมูลข้ำงต้น ของแบบขอรับทุนส่งเสริมกำรศึกษำนี้ เป็นข้อมูลของข้ำพเจ้ำจริง
ข้อมูลส่วนบุคคล
*ข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำ กำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย เผยแพร่ หรือกระทำกำรใดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของข้ำพเจ้ำ
กสศ. ได้กระทำโดยชอบด้วยกฎหมำยเพื่อกำรดำเนินงำนตำม พ.ร.บ. กองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ พ.ศ.
2561 รวมถึ ง รั บ ทรำบนโยบำยกำรคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของ กสศ. ที่ ได้ ป ระกำศผ่ ำ นเว็ บ ไซต์ข อง กสศ.
(www.eef.or.th)
ลงชื่อนักเรียน

ผู้สมัคร

(

)
วันที่

เดือน

ปี พ.ศ.

ส่วนที่ 5 การรับรองโดยครูประจาชั้น
* ขอรับรองว่านักเรียนกาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษานี้จริง
* ผู้รับรองข้อมูลได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์การขอข้อมูลตามแบบขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาสาหรับนักเรียนทุน
เสมอภาคแก่ผู้ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อครู

ครูประจำชั้น

(

)
วันที่

เดือน

ปี พ.ศ.

คาอธิบายการกรอกข้อมูล
1.หัวข้อที่มีการคาดแถบสีเทา เป็นข้อมูลที่ระบบดึงข้อมูลจากระบบ CCT ของ กสศ. อัตโนมัติ ไม่จาเป็นต้องเก็บข้อมูล แต่สามารถอัพเดตข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันผ่านระบบได้
2. หัวข้อที่มีการขึ้นเครื่องหมาย * หมายถึงข้อมูลที่บังคับกรอก
3. การสมัครต้องสมัครผ่านระบบ CCT เท่านั้น ไม่ต้องส่งมาที่ กสศ.
สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ กสศ. โทร.02-0795479 กด 1

8

