
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสถำนะควำมเหลื่อมล  ำและ 
คุณภำพทรัพยำกรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่ำงซ  ำ (Longitudinal Sample) ในประเทศไทย 

 
หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระบุไว้ในมาตรา ๕ ก าหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (๑) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม เพ่ือให้เด็ ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
ปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย (๓) 
เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
เด็กและเยาวชนตามพ้ืนฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน (๕) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 
เพ่ือให้มีการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน  และ (๗) 
ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา สนองความต้องการทางด้านก าลัง
แรงงาน และการยกระดับความสามารถของคนไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้เด็ก 
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย กอปรกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ที่ก าหนด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ 
มุ่งพัฒนาและยกระดับคนทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส าคัญ อาทิ การปฏิรูปการเรียนรู้ทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  ๒๑ การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม โดย
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติที่เก่ียวข้อง คือ ด้านการศึกษา 
ที่เน้นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดารและยากจน และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ การจัดให้มีมาตรการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่า หน่วยงานเพ่ือการวางแผนและพัฒนานโยบายมีความต้องการจ าเป็น
ในการใช้ข้อมูลและองค์ความรู้เชิงวิชาการเพ่ือการจัดท าแผน/นโยบายในการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ าของ
การด าเนินงาน แต่ทั้งนี้กลับพบว่า ประเทศไทยไม่เคยมีการเก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ า (Longitudinal หรือ Panel 
Data)๑ ซึ่งข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่างเมื่อ
                                                           
๑ ข้อมูลตัวอย่างซ้ า (Panel or Longitudinal data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจหรือจัดเก็บข้อมูลของหน่วยตัวอย่าง  เช่น บุคคล บริษัท หรือประเทศ ซ้ า ๆ 
ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2 ช่วงเวลาขึ้นไป ข้อมูลตัวอย่างซ ้าที่มีชื่อเสียงและได้ด าเนินการในต่างประเทศ เช่น ข้อมูล Panel Study of Income Dynamics (PSID) ซ่ึง
จัดเก็บข้อมูลรายได้ของครัวเรือนในประเทศสหรัฐอเมริกา  ข้อมูล National Longitudinal Survey of Youth 1997 (NLSY 1997) ซ่ึงจัดเก็บข้อมูลการท างาน 
ค่าจ้าง ของแรงงานในประเทศสหรัฐอเมริกา และข้อมูล British Household Panel Survey (BHPS) ซ่ึงจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือนในประเทศอังกฤษ เป็น
ต้น ส าหรับในประเทศไทย ข้อมูลตัวอย่างซ ้าที่มีชื่อเสียงได้แก่ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนโดยใช้ตัวอย่างซ ้า ซ่ึงด าเนินงานโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ 
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ระยะเวลาผ่านไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานได้อย่างลึกซึ้งและสอดคล้องต่อ
ความเป็นจริงว่ามีผลต่อผลลัพธ์ทางการศึกษามากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ข้อมูลตัวอย่างซ้ ายังได้รับความนิยมใน
การน าไปใช้ในงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างกว้างขวาง  (Chetty, Friedman, Hilger, et 
al., 2011; Chetty, Friedman, & Rockoff, 2011; Heckman, Moon, Pinto, Savelyev, & Yavitz, 2010) 

ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพ่ือการประเมินและ
ออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปี 2558 ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างซ้ าเริ่มต้นตั้งแต่
ระดับปฐมวัย (early childhood panel data) ภายใต้โครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มี
คุณภาพหรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า การส ารวจข้อมูลตัวอย่างซ้ าไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand Panel Data) โดยเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ์ทุกปี ๆ ละหนึ่งรอบและวางแผนจะเก็บต่อเนื่องไปทุกปี ปัจจุบันมี
เด็กอายุระหว่าง 5 ถึง 8 ปี ในกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 1,100 คน ข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ าชุดนี้เป็นข้อมูลที่
มีความโดดเด่นในแง่ความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติของเด็กปฐมวัยรายบุคคลทั้งที่เก่ียวข้องกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน การศึกษาและสุขภาพของเด็กปฐมวัย รูปแบบและพฤติกรรมการเลี้ยงดู และรูปแบบและ
คุณภาพการเรียนการสอนของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ซึ่งจากการรวบรวมและศึกษางานวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ยังไม่พบว่า มีฐานข้อมูลใดที่ครอบคลุมได้ทั้งข้อมูลครัวเรือนข้อมูลเด็กปฐมวัยรายบุคคล  และข้อมูล
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในคราวเดียวกัน (ยกตัวอย่างเช่น โครงการ Perry Preschool มีข้อมูลสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยที่ละเอียด แต่มีข้อมูลระดับครัวเรือนน้อยมาก) ดังนั้นข้อมูลเด็กปฐมวัยแบบตัวอย่างซ้ าชุดนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพราะการเก็บข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องในกลุ่มตัวอย่างเดิม จะช่วยให้สามารถประเมินผลกระทบของนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงวัย 
น าไปสู่การก าหนดนโยบายการศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์  (Evidence-based education policy) ซึ่งจะ
ช่วยให้ประเทศชาติสามารถจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการต่อยอด ขยายผลการด าเนินงานให้มีคุณค่าเพ่ิมมากขึ้น จึงเสนอให้มีการส ารวจ/เก็บ
ข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ าส าหรับกลุ่มตัวอย่างของข้อมูลตัวอย่างซ้ าไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand Panel Data) ซ่ึง
เป็นฐานข้อมูลตัวอย่างซ้ า (Panel/Longitudinal Data) ที่มีอยู่แล้วและควรจะมีการเก็บข้อมูลอย่างให้ต่อเนื่อง 
ส่งผลให้การท างานไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ และสามารถด าเนินการได้สะดวกและประหยัดต้นทุนอย่างมาก นอกจากนี้ 
จ าเป็นจะต้องพัฒนาและขยายการส ารวจ/เก็บข้อมูลแบบตัวอย่างซ้ าในพ้ืนที่ที่มีบริบทแตกต่างกัน เพ่ือสามารถใช้
เป็นแหล่งอ้างอิง และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการท างานของหน่วยงาน องค์กร จังหวัด และ
ประเทศ ที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเสมอภาคได้อย่างแท้จริง 

 
วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่บ่งชี้คุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่างซ้ า 
(Longitudinal Sample) ในประเทศไทย 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระยะยาว ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพ
ของทรัพยากรมนุษย ์ในการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

                                                           
โดยเก็บข้อมูลระหว่างปี 2548-2555 และข้อมูล Townsend Thai Data Monthly Surveys ซ่ึงเก็บข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเป็นรายเดือน ในช่วง
ปี 2541-2557 เป็นต้น 
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๓. เพ่ือพัฒนาเครื่องมือส าคัญในการสนับสนุนการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของไทย 

๔. เพ่ือพัฒนาแนวทางในการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพทรัพยากร
มนุษย์ของประเทศไทยในอนาคต 
 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

๑. ทบทวน และศึกษารูปแบบการเก็บข้อมูลตัวอย่างซ้ าระดับปฐมวัย (early childhood panel data) 
ของโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ หรือ การส ารวจข้อมูลตัวอย่างซ้ าไรซ์ไทยแลนด์ 
(RIECE Thailand Panel Data) 

๒. ทบทวนและพิจารณาเครื่องมือ บริบทพ้ืนที่ และเครือข่ายวิจัย / เครือข่ายวิชาการ เพ่ือวางแผนใน
การเก็บข้อมลู 

๓. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด / ตัวแปรของ
ข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ และหารือร่วมกับเครือข่ายวิจัย / เครือข่ายวิชาการ ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด/ตัวแปรร่วมกัน (ตัวแปรตั้งต้น ได้แก่ มิติทางครอบครัว: สังคม 
เศรษฐานะ การศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล: การเลี้ยงดู สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการ ข้อมูลการศึกษา: การจัดการ
ศึกษาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

๔. พิจารณาและตรวจสอบความพร้อมของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ และเตรียมการส าหรับการจัดเก็บ
ข้อมลูชุดใหม ่

๕. จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล (Data validation) ให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าเข้าระบบฐานข้อมูล 
๖. วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และจัดท าเป็น (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างซ้ าระดับปฐมวัย (early childhood panel data) 
๗. จัดการประชุมเพ่ือคืนข้อมูล และพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ าระดับ

ปฐมวัย (early childhood panel data) โดยพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องตรงกับบริบท 
2) ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของเดก็ปฐมวัยครอบคลุมมิติส าคัญ 
3) ตัวชี้วัด/ตัวแปรที่น าเข้ามีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถใช้ในการท านาย-วิเคราะห์ได้ 
4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง 

๘. ปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ าระดับปฐมวัย (early childhood panel 
data) ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ เตรียมการน าเข้าข้อมูลในครั้งต่อไป 

๙. วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ า
ระดับปฐมวัย (early childhood panel data) และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๑๐. ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะต่อไป 
 
ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน 
 ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระหว่างเดือนเมษายน ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔ (๑๒ เดือน) 
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 เนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 
๑. การทบทวนและพิจารณาการด าเนินงานของของโครงการลดความเหลื่อมล้ าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่

มีคุณภาพ หรือ การส ารวจข้อมูลตัวอย่างซ้ าไรซ์ไทยแลนด์ (RIECE Thailand Panel Data) ซ่ึงเคยด าเนินการเก็บ
ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม และกาฬสินธุ์  

๒. ทบทวนและพิจารณาเครื่องมือที่จัดเก็บข้อมูลว่าเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ที่หลากหลายและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และเครือข่ายวิจัย / เครือข่ายวิชาการที่เคยด าเนินงานร่วมกันอยู่ เพ่ือวางแผนในการ
ก าหนดพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล ทั้งนี้จะพิจารณาจังหวัดในภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและ
สะท้อนถึงเดก็ปฐมวัยไทย 

๓. ศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้และระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในประเทศไทย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด / 
ตัวแปรของข้อมูลที่จะน าเข้าสู่ระบบ และหารือร่วมกับเครือข่ายวิจัย / เครือข่ายวิชาการ ที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย เพ่ือก าหนดตัวชี้วัด/ตัวแปรร่วมกัน (ตัวแปรตั้งต้น ได้แก่ มิติทางครอบครัว: สังคม 
เศรษฐานะ การศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคล: การเลี้ยงดู สุขภาพ การศึกษา พัฒนาการ ข้อมูลการศึกษา: การจัดการ
ศึกษาของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) 

๔. พิจารณาและตรวจสอบความพร้อมของระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื้อท่ีจัดเก็บและความสามารถในการ
เข้าใช้งานจากหลายพ้ืนที ่และประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมการส าหรับการจัดเก็บข้อมลูชุดใหม่  

๕. จัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล (Data validation) ให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าเข้าระบบฐานข้อมลู 
๖. วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ และจัดท าเป็น (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตัวอย่างซ้ าระดับปฐมวัย (early childhood panel data) 
๗. จัดการประชุมเพ่ือคืนข้อมูล และพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ าระดับ

ปฐมวัย (early childhood panel data) โดยพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ผลการวิเคราะห์มีความถูกต้องตรงกับบริบท 
2) ผลการวิเคราะห์สะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะของเดก็ปฐมวัยครอบคลุมมิติส าคัญ 
3) ตัวชี้วัด/ตัวแปรที่น าเข้ามีความเหมาะสม เพียงพอและสามารถใช้ในการท านาย-วิเคราะห์ได้ 
4) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง 

๘. ปรับปรุง (ร่าง) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ าระดับปฐมวัย (early childhood panel 
data) ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และ เตรียมการน าเข้าข้อมูลในครั้งต่อไป 

๙. วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตัวอย่างซ้ า
ระดับปฐมวัย (early childhood panel data) และ ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๑๐. ร่วมกับกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการน าเสนอข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณะต่อไป โดย
มุ่งเน้น ๓ ประเด็นหลัก คือ ๑) สร้างความตระหนักในความส าคัญของการดูแลและการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพส าหรับเด็กปฐมวัย ๒) แสดงสถานะปัจจุบัน แนวโน้ม และเครื่องมือ-ปัจจัยที่น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ า
ด้านการศึกษากับเด็กกลุ่มปฐมวัยได้ และ ๓) แถลงการเตรียมการขยายผลส าหรับเด็กปฐมวัยที่จะด าเนินการใน
ระยะต่อไป 
 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 

๑. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่บ่งชี้คุณภาพทรัพยากรมนุษย์แบบกลุ่มตัวอย่างซ้ า (Longitudinal 
Sample) ในประเทศไทย (กลุ่มปฐมวัย) 
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๒. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศระยะยาว ที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของ
ทรัพยากรมนุษย ์ในการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซ่ึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนการก าหนดนโยบายด้านการพัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของไทย 

๔. แนวทางการคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทยในอนาคต 

๕. เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล) ที่
จัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และ
ประเมินความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาของผู้เรียน 

๖. ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข และ / หรือ พัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย โดยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เพ่ือช่วยช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 
กรอบงบประมำณ 
 ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-หา้ล้านบาทถ้วน.-) 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 


