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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

“นับจากนี้ การพัฒนาประเทศไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง...”

 นั่นคอืเจตนารมณ์ของแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็น “พมิพ์เขยีว” วถิกีารพฒันาประเทศไทย

ในระยะ 20 ปีนบัจากนี้ไป

 หนึ่งในการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นดังกล่าวให้เกิดเป็นจริงอย่างมีคุณภาพและเกิดผลยั่งยืนก็คือ การ 

จัดตั้ง กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ตาม พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความ 

เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัที่  14 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

 ชื่อของกองทุน กสศ. สะท้อนชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความ

เหลื่อมลำ้าทางการศึกษาอย่างชัดเจน อีกทั้งยังมุ่งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูควบคู่ไป

พร้อมกนัด้วย

 มาตรา 5 (4) ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561

ระบุว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  กสศ. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด

และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำารงชีวิตได้

จากข้อมูลที่คาดการณ์ว่า แรงงานสายอาชีพจะเป็นกลุ่มที่ตลาดแรงงานต้องการสูงสุด ถึง 

ร้อยละ 44 ของความต้องการแรงงานทั้งหมดในช่วง 10 ปีข้างหน้า...



ค�ำถำมส�ำคญัที่สงัคมไทยก�ำลงัเผชญิในวนันี้คอื ท�ำอย่ำงไรให้เยำวชนของเรำที่มศีกัยภำพแต่ขำดแคลน

ทนุทรพัย์ และด้อยโอกำส ได้รบัโอกำสพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประกอบอำชพีตำมควำมถนดั จนมี

ศกัยภำพที่จะพึ่งพำตนเองในกำรด�ำรงชวีติ เดนิไปสู่อนำคตที่สดใส และเป็นส่วนหนึ่งในกำรน�ำพำประเทศไทย

สู่ควำมแข็งแกร่งในทุก ๆ ด้ำน และร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและยกระดับสถำบันกำรศึกษำสำยอำชีพ  ให้มี

ประสทิธภิำพเท่ำทนัยคุสมยั จนสำมำรถยกระดบัคณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรบรหิำรจดักำรสถำบนั

กำรศึกษำให้เป็น “เบ้ำหลอม” แรงงำนสำยอำชีพที่ตอบโจทย์ทิศทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำง

แท้จรงิ

“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” คือ หนึ่งในค�าตอบ



ประกาศกองทุน

เพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา
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ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรื่อง การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ

สายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด้วยกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ได้จดัให้มโีครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสงู 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ตามนัย 

มาตรา 5 (4) แห่งพระราชบญัญตักิองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา พ.ศ.2561 และคณะกรรมการบรหิาร

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาได้เหน็ชอบและอนมุตัโิครงการเมื่อวนัที่ 29 ตลุาคม 2561 

เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุ

เป้าหมายพัฒนากำาลังคนสายอาชีพ และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น สอดคล้องกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ.2561-2580) แผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร

ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ จงึกำาหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีาร

ส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุน

นวตักรรมสายอาชพีชั้นสูงไว้ ดงัต่อไปนี้

	ข้อ	1	ในประกาศนี้

 ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หมายถงึ ผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ในระดบัรนุแรงโดยพจิารณาจากข้อมูลรายได้

และข้อมูลสถานะครวัเรอืน ตามหลกัเกณฑ์ของ กสศ. 

ผู้ด้อยโอกาส หมายถงึ ผู้ประสบปัญหาความเดอืดร้อน ได้รบัผลกระทบ ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การ

ศกึษา สาธารณสขุ การเมอืง กฎหมาย วฒันธรรม ภยัธรรมชาต ิหรอือยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรอืขาดโอกาส

ที่จะเข้าถงึบรกิารขั้นพื้นฐานของรฐั หรอืสมควรได้รบัการช่วยเหลอืเพื่อมนษุยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยงั

ไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อย

โอกาสลกัษณะอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการบรหิารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาประกาศกำาหนดเพิ่มเตมิ

ผู้รับทุน หมายถึง ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุน

ในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสูง ตามประกาศนี้

ระบบทวภิาค ีหมายถงึ การจดัระบบการศกึษาร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศกึษาและสถานประกอบการ

โดยคำานงึถงึความต้องการของสถานประกอบการ แต่คงรกัษาเกณฑ์มาตรฐานของหลกัสูตร โดยมรีะบบครูฝึก 

ระบบการนเิทศ ระบบผู้ทรงคณุวฒุ ิระบบวดัประเมนิผลตามเกณฑ์สมรรถนะ และระบบบรหิารจดัการให้เป็น

ไปตามเกณฑ์คณุภาพ 
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ข้อ	 2	การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ ได้รับการ

ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูงในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง	

ตามประกาศนี้ มวีตัถปุระสงค์หลกั 3 ประการ ดงันี้

2.1 เพื่อส่งเสรมิ สนบัสนนุและช่วยเหลอืนกัเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ด้อยโอกาสให้ได้รบัโอกาสการ

พฒันาและศกึษาต่อในสายอาชพีชั้นสูง

2.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการ

บรหิารจดัการที่เสรมิสร้างสมรรถนะ (Competencies) และปรบัปรงุคณุภาพชวีติของเยาวชนให้ดขีึ้น

2.3 เพื่อมีส่วนในการผลิตบุคลากรสายอาชีพ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสายนี้เพื่อรองรับ

แผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 

ข้อ	 3	การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ ได้รับการ

ศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง	ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ม ี6 ขั้นตอน ดงันี้ 

3.1  ขั้นตอนที่ 1 การสื่อสารประชาสมัพนัธ์โครงการและเชญิชวนสถาบนัการศกึษาที่จดัการศกึษาระดบั

ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรอือนปุรญิญาสายอาชพียื่นข้อเสนอโครงการ 

3.2  ขั้นตอนที่ 2 การคดัเลอืกสถาบนัการศกึษาเข้าร่วมโครงการ โดยเปิดรบัสถาบนัการศกึษาที่มคีวาม

ประสงค์และมีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสซึ่งได้รับการ

สนบัสนนุทนุจาก กสศ. 

3.3  ขั้นตอนที่ 3 การคดัเลอืกผู้รบัทนุศกึษาต่อสายอาชพีโดยสถาบนัการศกึษาที่ได้รบัการคดัเลอืกให้

เข้าร่วมโครงการ 

3.4  ขั้นตอนที่ 4 การจดัการศกึษาสำาหรบัผู้รบัทนุโดยสถาบนัการศกึษาที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วม

โครงการ

3.5  ขั้นตอนที่ 5 การจัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพของโครงการโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ได้

รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ เช่น การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การดูแลผู้รับทุน 

การศกึษา และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญหรอืพี่เลี้ยงทางวชิาการ 

3.6  ขั้นตอนที่ 6 การตดิตามและประเมนิผลการดำาเนนิโครงการ

ข้อ	4	สถาบันการศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติ	ดงัต่อไปนี้

4.1  สถานภาพ เป็นโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืหน่วยงานที่เรยีกชื่ออย่างอื่นที่จดัการศกึษา

ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรอือนปุรญิญาสายอาชพี

4.2  สาขาวชิาชีพ เป็นสถาบนัการศกึษาซึ่งมปีระวตัทิี่แสดงถงึศกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนใน

สาขาวชิาอย่างน้อยหนึ่งสาขา ดงัต่อไปนี้ 
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 4.2.1 สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรฐับาลเพื่อผลกัดนั

เศรษฐกจิและพฒันาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ให้ระบอุตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศีกัยภาพ ดงันี้

  (1) อตุสาหกรรมที่มศีกัยภาพ (First S-curve) ได้แก่ อตุสาหกรรมยานยนต์ใหม่ อตุสาหกรรม

อเิลก็ทรอนกิส์อจัฉรยิะ อตุสาหกรรมกลุม่รายได้ดแีละอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวเชงิสขุภาพ อตุสาหกรรมเกษตร

และเทคโนโลยชีวีภาพ และอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และหรอื

  (2) อตุสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการ

บนิและโลจสิตกิส์ อตุสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ อตุสาหกรรมดจิทิลั และอตุสาหกรรมการแพทย์

ครบวงจร 

 4.2.2 สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ ในท้องถิ่นหรอืจงัหวดัที่สถาบนัการศกึษาตั้งอยู่ อาจ

รวมถงึพื้นที่จงัหวดัใกล้เคยีง โดยแสดงข้อมูลเหตผุลประกอบที่ชัดเจน

 4.2.3 สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, Mathe-

matics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.3 ความพร้อม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ ความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความ

เชี่ยวชาญของบคุลากรผู้สอน ได้รบัการยกระดบัและการเผยแพร่นวตักรรมอย่างต่อเนื่อง

4.4 ระบบทวิภาคี  เป ็นสถาบันการศึกษาที่มี ระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ โดยมี ระบบ 

การบรหิารจดัการที่สนบัสนนุและเอื้อให้การจดัการศกึษาระบบทวภิาคเีป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ อนัรวมถงึ

 4.4.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการ โดยอ้างอิงมาตรฐานฝีมือแรงงานจาก

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน

 4.4.2 ระบบการนเิทศของอาจารย์ที่มุ่งเน้นประสทิธภิาพของการทำาทวภิาคี

 4.4.3 ระบบครูฝึก โดยในสถานประกอบการต้องมคีรูฝึกที่ผ่านการอบรมหลกัสูตรครูฝึกในสถาน

ประกอบการจากหน่วยงานของรฐัที่เกี่ยวข้อง

 4.4.4 ระบบการวดัประเมนิผลนกัศกึษาทวภิาค ี

ข้อ	5	การเสนอโครงการ สถาบนัการศกึษาที่มคีณุสมบตัติามข้อ 4 และมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมโครงการ ให้ยื่นข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.EEF.or.th ภายในวันที่  

28 ธนัวาคม 2561 

ข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวคิด และวิธีการดำาเนินงานที่ชัดเจนตามหัวข้อสำาคัญ โดยมีข้อมูลและ

หลกัฐานที่เชื่อถอืได้สนบัสนนุในประเดน็ ดงัต่อไปนี้

5.1 ความพร้อมและความเชื่อมั่น สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตร

ตามข้อ 4 รวมถงึโอกาสการสนบัสนนุงบประมาณจากภาคเอกชนในลกัษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดง

ข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของ

สถานประกอบการ และชมุชนท้องถิ่น 
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5.2 วธิกีารค้นหาและคดัเลอืกนกัเรยีนเข้ารบัทนุ สถาบนัการศกึษาต้องแสดงให้เหน็ถงึกระบวนการ 

วธิกีาร ในการค้นหาและคดัเลอืกนกัเรยีนที่มคีณุสมบตัติามข้อ 8 ในการค้นหาและคดัเลอืก ต้องยดึหลกัการมี

ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้ความเป็นธรรม กรณีมีข้อทักท้วง 

เกี่ยวกบัการค้นหาและคดัเลอืกนกัเรยีนเข้ารบัทนุ 

5.3  การจดัแนะแนวและประชาสมัพนัธ์ทุนการศกึษาแก่สถานศกึษา สถาบนัการศกึษาต้องเสนอ

แนวทางการประชาสมัพนัธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชงิรกุเกี่ยวกบัการศกึษาต่อในระดบัอาชวีศกึษา และ

สร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาที่มีนักเรียนชั้น

มธัยมศกึษาตอนต้นกลุ่มยากจนหรอืด้อยโอกาสหนาแน่นอย่างน้อยในเขตพื้นที่ที่สถาบนัการศกึษาตั้งอยู่

5.4 การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตาม

กำาหนดเวลา สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้คำาปรึกษาแก่ผู้รับทุน 

รวมถงึการประสานงานอย่างใกล้ชดิกบัพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศกึษา รวมถึงแสดงวธิกีารที่

จะส่งเสรมิคณุภาพชวีติและการเรยีนรู้ของผู้รบัทนุอย่างมปีระสทิธภิาพ

 ระบบดแูลความเป็นอยูแ่ละสวสัดภิาพของผูร้บัทนุ ต้องครอบคลมุทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็น

อยู ่สวสัดภิาพด้านร่างกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม รวมถงึการพฒันาทกัษะการเรยีนรู้ ทกัษะชวีติ ทกัษะสงัคม 

และมมีาตรการในการดูแลและป้องกนัปัญหาที่จะส่งผลให้ผู้รบัทนุเรยีนไม่จบตามกำาหนด

5.5  การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง สถาบันการศึกษาต้อง

แสดงให้เหน็ว่า มศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอนที่นำาไปสู่สมรรถนะและทกัษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เศรษฐกจิเทคโนโลยดีจิทิลัและการเป็นผู้ประกอบการที่มจีดุเน้น ตามข้อ 4 

5.6  การส่งเสรมิโอกาสการมงีานทำาของผูท่ี้จะจบการศกึษา สถาบนัการศกึษาต้องเสนอมาตรการ

บรหิารจดัการ การจดัการเรยีนการสอนที่สอดคล้องความต้องการตลาดแรงงานตามแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 

4.0 และแนวทางการส่งเสรมิให้ผู้รบัทนุมงีานทำาหลงัจบการศกึษา เช่น การทำาความร่วมมอืกบัภาค ีทั้งภาครฐั 

เอกชน และท้องถิ่น 

ข้อ	6	ทุนการศึกษา	แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) และ ทุน 2 ปี 

(ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) ให้สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดท�าข้อเสนอโครงการประเภทใด

ประเภทหนึ่ง หรือทั้ง 2 ประเภทก็ได้ ในกรณีที่เสนอโครงการทั้ง 2 ประเภท ให้แยกเสนอเป็น 2 โครงการ 

สถาบันการศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องจัดทำาข้อเสนอโครงการ โดยระบุจำานวนผู้ขอรับทุนที่

สถาบนัการศกึษามคีวามพร้อมในการจดัการศกึษา ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป แต่เมื่อรวมทกุข้อเสนอโครงการแล้วต้อง

มจีำานวนผู้ขอรบัทนุไม่เกนิ 150 คนต่อสถาบนั และระบสุาขาจำานวนไม่เกนิ 5 สาขา 

สถาบนัการศกึษาที่มเีขตพื้นที่ หรอืวทิยาเขต หรอืมลีกัษณะอื่นที่คล้ายคลงึเขตพื้นที่หรอืวทิยาเขต ให้

เสนอโครงการในนามสถาบนัการศกึษาเท่านั้น 
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ข้อ	7	การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอโครงการ	ทีส่ถาบนัการศกึษาเสนอต่อ	กสศ.

กสศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุ ิเพื่อทำาหน้าที่พจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโครงการที่สถาบนั

การศกึษาเสนอ โดยพจิารณาคณุภาพตามประเดน็ในข้อ 5 

นอกจากการพจิารณาเอกสารแล้ว คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุอิาจสบืค้นข้อมลูเพิ่มเตมิหรอืเชญิผูแ้ทน

สถาบนัการศกึษาไปชี้แจงรายละเอยีดเพิ่มเตมิหรอืไปเยี่ยมสถาบนัการศกึษาด้วยกไ็ด้ 

 ทั้งนี้ กสศ. จะได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกข้อเสนอ

โครงการที่มีคุณภาพสูงสุด (ประมาณการขั้นต้น 50 โครงการ) ภายใต้วงเงนิงบประมาณที่สามารถสนบัสนนุ

ได้ 

  การพจิารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุทิี่ กสศ. แต่งตั้งถอืเป็นที่สดุ

ข้อ	8	คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรับทุน ผู้ขอรบัทนุต้องมคีณุสมบตัดิงันี้ 

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทั่วไป

1. กำาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า 1. กำาลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ 

ปวช.3 หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส

 2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 

ดังนี้

(1) กรณีเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในกรณี

ขาดแคลนทนุทรพัย์ ต้องมผีู้รบัรอง 1 คน

(2) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนที่ไม่ได้รับเงิน

อดุหนนุจากรฐัในกรณขีาดแคลนทนุทรพัย์ ให้แสดง

ข้อมูลบ่งชี้และมผีู้รบัรองจำานวน 3 คน

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อย

โอกาส

2.1 กรณเีป็นผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ ต้อง

มีหลักฐาน และมีผู้รับรองจำานวน 

3 คน

 2.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน 2.2 กรณีเป ็นผู ้ด ้อยโอกาส ต ้องม ี

หลกัฐานและผู้รบัรอง 3 คน

ข้อ	9	การคดัเลอืกผู้รบัทุน ให้สถาบนัการศกึษาที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการเป็นผูร้บั

ผดิชอบในการคดัเลอืกผู้รบัทนุที่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 8 ดงันี้



11

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)

คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติทั่วไป

3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ 

เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจเป็น

กรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้

3.1 มเีกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่ตำ่ากว่า 3.0 

3.2 มีเกรดสะสมอยู่ในลำาดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 

บนของระดบัชั้นของโรงเรยีน (ตวัอย่าง โรงเรยีนมนีกัเรยีน

ในระดบัชั้นนั้น ๆ จำานวนรวม 49 คน ผู้มคีณุสมบตัเิข้า

เกณฑ์ ได้แก่ ผู้มเีกรดเฉลี่ยสูงไม่เกนิ14 อนัดบัแรก)

3.3 กรณเีป็นนกัเรยีนชั้น ม.3 ที่ได้รบัเงนิอดุหนนุจาก

รฐัในกรณขีาดแคลนทนุทรพัย์ มเีกรดสะสมตลอดช่วงชั้น

อยูใ่นลำาดบัที่ไม่เกนิร้อยละ 50 บนของระดบัชั้น เมื่อเทยีบ

กับกลุ่มนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนมี

นกัเรยีนในระดบัชั้น ม.3 ที่มสีทิธิ์รบัเงนิอดุหนนุจำานวนรวม 

19 คน ผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ได้แก่ ผู้มีเกรดเฉลี่ยสูง 

ไม่เกนิ 9 อนัดบัแรก)

3.4 เป็นผูม้คีวามสามารถพเิศษโดดเด่นทางด้านทกัษะ

ฝีมอืและเชงินวตักรรม โดยมหีลกัฐานยนืยนั เช่น เคยเข้า

ร่วมประกวดและมชีิ้นงานอย่างน้อยในระดบัสถาบนั หรอื

มผีลงานมกีารใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชงิพาณชิย์

3. มศีกัยภาพในการศกึษาต่อและความสามารถพเิศษ 

เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจ

เป็นกรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้

3.1 มเีกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่ตำ่ากว่า 3.0 

3.2 มีเกรดสะสมอยู่ในลำาดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 

บนของระดับชั้นของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียน 

มนีกัเรยีนในระดบัชั้นนั้น ๆ จำานวนรวม 49 คน ผู้มี

คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ได้แก่ ผู้มีเกรดเฉลี่ยสูงไม่เกิน 

14 อนัดบัแรก)

3.3 เฉพาะกรณนีกัเรยีน ม.6 หรอื ปวช.3 มเีกรด

สะสมตลอดช่วงชั้นอยูใ่นลำาดบัที่ไม่เกนิร้อยละ 50 บน

ของระดับชั้น เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียน ม.6 หรือ 

ปวช.3 ของโรงเรยีนที่มาจากฐานะยากจน 

3.4 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นทางด้าน

ทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม โดยมีหลักฐานยืนยัน 

เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อย 

ในระดบัสถาบนั หรอืมผีลงานมกีารใช้ประโยชน์ได้จรงิ

ในเชงิพาณชิย์ 

คุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

หาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคต ิ

ที่ดตี่อการเรยีนสายอาชพี 

2. มีประสบการณ์ในการทำากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ 

ส่วนรวม และไม่มพีฤตกิรรมที่ส่อว่าจะเป็นอปุสรรคต่อการ

ศกึษาในระหว่างรบัทนุ

1. มคีวามวริยิะ อตุสาหะ ขยนัหมั่นเพยีรในการศกึษา

หาความรู้ มคีวามสนใจ และความถนดัและมเีจตคติ

ที่ดตี่อการเรยีนสายอาชพี 

2. มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ในการ

ประดิษฐ์นวัตกรรม การมีประสบการณ์อาชีพกับ 

ผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อ 

ส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรค 

ต่อการศกึษาในระหว่างรบัทนุ
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9.1  การคัดเลือกผู้รับทุนให้คัดเลือกจากผู้สมัครขอรับทุน และในการคัดเลือกจะต้องดำาเนินการด้วย

ความรอบคอบทกุขั้นตอน โดยยดึหลกัความถกูต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครดั โดยมกีาร

แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้องประกาศขั้นตอนคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปอย่าง

เปิดเผยด้วย 

 การคดัเลอืกผูร้บัทนุจากกลุม่ผูด้้อยโอกาส ให้มจีำานวนไม่เกนิร้อยละ 10 ของจำานวนผูไ้ด้รบัการคดัเลอืก

ทั้งหมด 

9.2 เมื่อคัดเลือกผู้ขอรับทุนแล้วให้แต่ละสถาบันการศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบ

เป็นการทั่วไปแล้วจดัให้มกีารรบัฟังข้อทกัท้วงผลการคดัเลอืก

9.3 ในกรณีที่มีการทักท้วงใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับทุน สถาบันการศึกษา ผู้คัดเลือกต้องเป็น 

ผู้พจิารณาวนิจิฉยัข้อทกัท้วงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

การพจิารณาวนิจิฉยัของสถาบนัการศกึษาถอืเป็นที่สดุ 

9.4  เมื่อดำาเนนิการตามข้อ 9.2 และ ข้อ 9.3 แล้ว ให้สถาบนัการศกึษาผู้คดัเลอืกส่งรายชื่อผู้ได้รบัการ

คดัเลอืกไปยงั กสศ. ในการนี้ กสศ. อาจมกีารสุ่มตรวจคณุสมบตัขิองผู้ได้รบัการคดัเลอืกด้วยกไ็ด้

9.5  เพื่อเป็นข้อมลูขั้นต้นในการที่สถาบนัการศกึษาจะใช้ประชาสมัพนัธ์และคดัเลอืก กสศ. จะแจ้งข้อมลู

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีสัดส่วนจำานวนเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์สูงในแต่ละจังหวัดให้สถาบันการศึกษาที่ได้รับ

การคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการ

9.6  สถาบนัการศกึษาที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการต้องจดัเกบ็ข้อมูลเอกสารหลกัฐานที่ได้รบั

จากผู้สมคัรขอรบัทนุ รวมถงึข้อมูลเอกสารหลกัฐานที่สถาบนัการศกึษาใช้ประกอบการพจิารณา เพื่อพร้อมรบั

การตรวจสอบ 

ข้อ	10	กสศ.	จะท�าสญัญาสนบัสนนุโครงการทีผ่่านการคดัเลอืกกบัสถาบนัการ

ศกึษา	และสถาบนัการศึกษามคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะต้องด�าเนนิงานตามโครงการเพ่ือ

ให้ผู้รับทุนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

กสศ. อาจปรบัปรงุรายละเอยีดของข้อเสนอโครงการก่อนดำาเนนิงานกไ็ด้ ทั้งนี้ กสศ. จะได้เชิญผู้แทน

สถาบนัการศกึษาร่วมปรกึษาหารอืในการปรบัปรงุดงักล่าวให้เหมาะสม

กสศ. มีความรับผิดชอบที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่ได้ตกลงกัน รวมถึงจัดกิจกรรม

เสรมิคณุภาพตามความเหมาะสม 

ข้อ	11	เมือ่ผูร้บัทนุจบการศกึษาตามโครงการแล้ว ไม่มข้ีอผกูพนัที่ผูร้บัทนุจะต้องชดใช้

ทนุที่ได้รบัไป แต่ในกรณทีี่ผูร้บัทนุรายใดไม่สามารถเรยีนจนจบการศกึษา ผูร้บัทนุรายนั้นจะต้องเข้าสูก่ระบวนการ

พจิารณาชดใช้ทนุ หากผู้รบัทนุสละสทิธิ์การรบัทนุ หลกีเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้งการศกึษา ยตุกิารศกึษา หรอืเลกิ

การศึกษา ก่อนสำาเร็จการศึกษาตามโครงการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบของสถาบันการศึกษาหรือ กสศ. 

ผู้รบัทนุจะต้องชดใช้ทนุที่ได้รบัจาก กสศ. ซึ่งได้แก่ ค่าใช้จ่ายประจำาเดอืน และค่าธรรมเนยีมการศกึษา ยกเว้น
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กรณทีี่เป็นเหตสุดุวสิยั หรอืผู้รบัทนุมเีหตผุลความจำาเป็นอย่างยิ่ง

ข้อ	 12	 กสศ.	 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม

โครงการ	ดังนี้	

12.1 งบประมาณสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสำาหรบัการคดัเลอืกผู้รบัทนุในอตัรา 1,500 บาทต่อคน จำานวน 

1 ครั้ง

12.2  งบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาคณุภาพการเรยีนการสอนจำานวน 10,000 บาทต่อผู้รบัทนุ

ต่อปี เพื่อใช้ในการยกระดบัคณุภาพการเรยีนการสอน สร้างสมรรถนะและคณุภาพชวีติของเยาวชน การตดิตาม

และประเมนิผล 

12.3  กจิกรรมเสรมิคณุภาพที่ กสศ. จะจดัให้รวมถงึ

  12.3.1 การเสรมิคณุภาพนกัศกึษาระหว่างเรยีนผ่าน Enrichment Program จำานวนภาคเรยีนละ 

1 ครั้ง 

  12.3.2 กิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างประเทศสำาหรับ

ผู้รบัทนุที่มคีวามสามารถโดดเด่นและครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 

ค่าใช้จ่ายในข้อ 12.1 และ ข้อ 12.2 ให้สถาบันการศึกษาจัดทำาแผนงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของ 

ข้อเสนอโครงการ (Proposal) 

ข้อ	13	กสศ.	จะจดัสรรงบประมาณให้สถาบนัการศกึษาด�าเนนิการเพือ่เบกิจ่าย

ให้กับผู้รับทุน	ประกอบด้วยรายการ ดงัต่อไปนี้  

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)

1. ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ 

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำาเป็น) เดือนละ 

6,500 บาท ต่อ 1 ทนุใน 3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อ 1 

ทนุใน 2 ปีหลงั 

1. ค่าใช้จ่ายประจำาเดือน (ค่าที่พักและค่าครองชีพ 

รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียนที่จำาเป็น) เดือนละ 

7,500 บาท ต่อ 1 ทนุ

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยให้

สถาบันการศึกษาเสนออัตราเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ

โครงการ

   เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการรับ 

ทนุอื่นของภาครฐัที่มลีกัษณะซำ้าซ้อนกนั

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยให้

สถาบันการศึกษาเสนออัตราเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ

โครงการ

   เมื่อรบัทนุจากโครงการนี้ ผู้รบัทนุต้องยตุกิารรบัทนุ

อื่นของภาครฐัที่มลีกัษณะซำ้าซ้อนกนั

ข้อ	 14	 เพื่อให้การส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

เข้ารับการศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมาย 



14

กสศ. อาจสร้างกลไกและจัดให้มีมาตรการส่งเสริมการดำาเนินงานของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้

เข้าร่วมโครงการ เช่น

14.1  การตดิตามความก้าวหน้าโดยคณะกรรมการกำากบัทศิทาง

14.2  การสนบัสนนุการทำางานทางวชิาการโดยคณะผูเ้ชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำาเนนิงานของ

สถาบนัการศกึษาบรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ และตามที่สถาบนัการศกึษาเสนอไว้ในข้อเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจ

มมีาตรการเสรมิในระยะขบัเคลื่อนโครงการให้เกดิคณุภาพและมปีระสทิธภิาพมากขึ้น

14.3 การสนบัสนนุให้เกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ วธิกีารและนวตักรรมการทำางาน ระหว่างสถาบนัการ

ศกึษา และระหว่างผู้รบัทนุภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

14.4  การจดัทำารายงานผลการดำาเนนิงานของสถาบนัการศกึษาภาคเรยีนละ 1 ครั้ง

14.5  การวิจัยประเมินผลความสำาเร็จของการดำาเนินงานทั้งด้านผลลัพธ์ผลตอบแทน (Return on 

Investment) ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมดำาเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาการและองค์กร

ระหว่างประเทศที่เป็นอสิระ 

14.6  หลังจากผู้รับทุนสำาเร็จการศึกษา จะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

ของผู้ที่สำาเร็จการศกึษาและการประกอบอาชพี ซึ่งเป็นการสะท้อนถงึความสำาเร็จของสถาบนัการศึกษาในการ

พฒันาการจดัการเรยีนการสอนให้กบัผูร้บัทนุให้เป็นผูม้ศีกัยภาพตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ และการประเมนิ

ผลโครงการในภาพรวม

ในการนี้สถาบนัการศกึษาต้องยนิยอมในการให้ข้อมูลและร่วมกจิกรรมในข้อ 14.1 – ข้อ 14.6

ข้อ	15	ก�าหนดเวลาในการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามแผนปฏบิตักิารท้ายประกาศน้ี

ข้อ	 16	 ข้อเสนอโครงการ	 (Proposal)	 ของสถาบันการศึกษาให้ใช้แบบท้าย

ประกาศนี	้โดยยืน่ผ่านระบบออนไลน์	ในส่วนของเอกสารสำาหรบัการสมคัรของผูข้อรบัทนุจะประกาศ

ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th ต่อไป

ข้อ	17	ในกรณีมีปัญหาใด	ๆ	เกี่ยวกับการปฎิบัติตามประกาศนี้	กสศ. สงวนสทิธิ์

เป็นผู้วนิจิฉยั ชี้ขาด และคำาวนิจิฉยันั้นถอืเป็นที่สดุ

           ประกาศ ณ วนัที่ 29 พฤศจกิายน 2561

                      นายสภุกร บวัสาย

 ผู้จดัการกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา
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หลักเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ	กสศ.

1. ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชกิครวัเรอืนต่อคนต่อเดอืน พจิารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกนิ 3,000 บาท

ต่อเดอืน ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ที่สถาบนัการศกึษาพจิารณาเป็นหลกั 

2. ข้อมูลประกอบการพจิารณาอื่น ๆ ประกอบด้วย สถานะครวัเรอืน 4 ด้าน ได้แก่ 

 2.1 จำานวนสมาชกิครวัเรอืนที่มภีาระพึ่งพงิ [พกิาร ผู้สูงอายเุกนิ 60 ปี พ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยว คนอาย ุ

15 – 65 ปีที่ว่างงาน (ที่ไม่ใช่นกัเรยีน/นกัศกึษา)]

 2.2 สภาพที่อยู่อาศยัทรดุโทรม ไม่มั่นคงปลอดภยั 

 2.3 ไม่มรีถยนต์

 2.4 หากเป็นเกษตรกร ต้องมทีี่ดนิทำากนิ ไม่เกนิ 1 ไร่
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แผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา	2562

กิจกรรม ระยะเวลา

การประชาสัมพันธ์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561

คัดเลือกสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับข้อเสนอโครงการ 15 – 28 ธันวาคม 2561

พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้นเดือนมกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 
เพื่อดำาเนินการคัดเลือกผู้รับทุน

ภายในมกราคม 2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถาบันการศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือก

ปลายเดือนมกราคม 2562

การคัดเลือกผู้รับทุน

สถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ดำาเนินการประชาสัมพันธ์และ
คัดเลือกผู้รับทุน

1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไปแล้ว
จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก

 ปลายเดือนมีนาคม 2562

สถาบันการศึกษาส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ กสศ. 31 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อสถาบันการศึกษาและผู้รับทุน ต้นเดือนเมษายน 2562

จัดทำาข้อตกลงโครงการ เมษายน – พฤษภาคม 2562

การดำาเนินงานของสถาบันการศึกษา

ปฐมนิเทศสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก 1 – 10 พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 กระบวนการพัฒนาผู้เรียน พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เสริมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสถาบันการศึกษา

ตลอดระยะเวลาโครงการ 
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ในกรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลที่ กสศ. มีอยู่

กสศ. จะส่งข้อมูลให้สถาบันการศึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

ในกรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้องกับ
ฐานข้อมูลที่ กสศ. มีอยู่

กสศ. จะส่งข้อมูลให้สถาบันการศึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

แนวทางการคัดเลือกผู้ขอรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ของสถาบันการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

ภายใน ม.ค. 62





แบบเสนอ

“โครงการส่งเสรมินกัเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส” 
เพื่อศกึษาต่อสายอาชพีชั้นสูงในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสูง

(ทุน	5	ปี	ปวช.	ต่อเนื่อง	ปวส.)

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา



20

แบบเสนอ
“โครงการส่งเสรมินกัเรยีนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 

เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง 
ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

(ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ค�าอธิบาย

1� การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมลูและ

ส่งเอกสารตามกำาหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์

2. แบบเสนอโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ 

สายอาชพีชั้นสูง ในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสูง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 2 รายละเอยีดโครงการ 

 ส่วนที่ 3 คำารบัรอง 

3� สถาบันการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการ

พจิารณา และตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

 

 

แบบข้อเสนอโครงการส�าหรับสถาบันการศึกษา

  ข้อมูลทั่วไป      รายละเอียดโครงการ  คำารับรอง

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th 

ตั้งแต่วนัที่ 15 ถงึ 28 ธนัวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวนัและเวลาราชการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1� ชื่อโครงการ (ชื่อเข้ำใจง่ำย สื่อถงึสำระส�ำคญัของโครงกำร) 

 ภาษาไทย : ............................................................................................................................................... 

 ภาษาองักฤษ (ถ้ำม)ี :................................................................................................................................

2. งบประมาณที่เสนอขอ รวม...................................บาท (...............................ตวัอกัษร.............................)

2.1 งบประมาณสำาหรบัการคดัเลอืกผู้รบัทนุ จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

2.2 งบประมาณสำาหรบักจิกรรมพฒันาคณุภาพ  จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

2.3 งบประมาณสำาหรบัค่าธรรมเนยีมการศกึษา  จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

3�  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ : นกัศกึษาทนุ 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  

 จำานวนรวม ...........................................คน

3.1 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.2 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.3 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.4 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.5 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

4� ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ (ในกรณีที่สถำบันกำรศึกษำที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยำเขตหรือมีลักษณะอื่น

ที่คล้ำยคลงึเขตพื้นที่หรอืวทิยำเขต ให้เสนอโครงกำรในนำมสถำบนักำรศกึษำเท่ำนั้น)

ชื่อสถาบนัการศกึษา.................................................................................................................................

เขตพื้นที่.....................................................................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โทรศพัท์........................................................................โทรสาร..................................................................

Email...........................................................................................................................................................
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สงักดั  สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

  อื่น ๆ ระบ.ุ.......................................................................................................................

ระดบัการศกึษาที่เปิดสอน   ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  

  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีขั้นสูง (ปวส.)

  อนปุรญิญา

จำานวนนกัศกึษาทั้งสถาบนัการศกึษา........................................................คน 

จำานวนอาจารย์ทั้งสถาบนัการศกึษา.........................................................คน 

จำานวนหลกัสูตรที่เปิดสอน........................................................................หลกัสูตร 

(โปรดแนบเอกสำรรำยละเอยีดประเภทหลกัสูตรสำยอำชพีที่สถำบนักำรศกึษำเปิดสอนในภำคผนวก)

5� ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกลุ...............................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจำาตวัประชาชน.............................................................................................................

ที่อยู่ (บ้าน).................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................โทรศพัท์มอืถอื........................................................................................

Email...........................................................................................................................................................

6. ผูร้ับผดิชอบโครงการ (ผู้ด�ำเนนิกำรหลกัของโครงกำร อำจเป็นหรอืไม่เป็นผู้บรหิำรสถำบนักำรศกึษำกไ็ด้ 

โปรดแนบประวตัผิู้รบัผดิชอบโครงกำรโดยย่อ)

ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจำาตวัประชาชน.............................................................................................................

 ตำาแหน่งในสถาบนัการศกึษา.....................................................................................................................

 วชิาที่สอน...................................................................................................................................................

ระดบัชั้นที่สอน...........................................................................................................................................

ที่อยู่ (บ้าน).................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................โทรศพัท์มอืถอื........................................................................................

 Line ID :.....................................................................................................................................................

 Email...........................................................................................................................................................
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7� ข้อมูลผลงานที่โดดเด่นที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในช่วงเวลา 5 

ปีย้อนหลัง (เช่น กำรประกนัคณุภำพภำยนอก ผลงำนด้ำนนวตักรรมกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ควำมร่วม

มอืทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรได้รบัรำงวลัจำกผลงำนของนกัศกึษำและอำจำรย์ งบประมำณจำกภำค

เอกชนในลกัษณะ Matching Fund)

ข้อมูลผลงานที่โดดเด่น ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

8. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือทวิภาคี/รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานใน/ต่างประเทศ หรือ

สถานประกอบการที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ข้อมูลผลงาน ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

9. ข้อมลูสนับสนนุทีส่ะท้อนถึงผลการผลตินกัศกึษาทีผ่่านมาซึง่ได้รบัการจ้างงาน เป็นทีย่อมรบัและ 

พึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น

ข้อมูล ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 สถาบันการศึกษาโปรดแนบข้อมูลสรุปเชิงประจักษ์ประกอบเป็นเอกสาร

แนบท้าย 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้ำใจง่ำย สื่อถงึสำระส�ำคญัของโครงกำร) 

ภาษาไทย : .....................................................................................................................................................

ภาษาองักฤษ (ถ้ำม)ี : .....................................................................................................................................

2. หลักการและเหตุผล

ระบหุลกักำรและเหตผุล แนวคดิ และกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ของโครงกำร

- แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและความเชือ่ม่ันของสถาบนัการศกึษาด้ำนหลกัสตูรที่เสนอ รวมถงึกำร

สนับสนุนงบประมำณจำกภำคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนที่

สะท้อนถึงผลกำรผลิตนักศึกษำที่ผ่ำนมำซึ่งได้รับกำรจ้ำงงำน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถำน

ประกอบกำร และชมุชนท้องถิ่น 

- ประเมินควำมจ�ำเป็น ควรระบุสถำนกำรณ์ควำมขำดแคลนของก�ำลังคน ข้อมูลตลำดแรงงำน สภำพ

ปัญหำด้ำนกำรเรยีนรู้ที่ชดัเจน มกีำรแสดงข้อมูลและหลกัฐำนเชงิประจักษ์

- โครงกำรจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่กำรศกึษำ กำรพฒันำคณุภำพเดก็และเยำวชนโดยรวมอย่ำงไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. วัตถุประสงค์ (ผลลพัธ์ ผลกระทบที่ต้องกำรให้เกดิขึ้นกบันกัเรยีน/นกัศกึษำและสถำบนักำรศกึษำ) 

วตัถปุระสงค์ของโครงการนี้ คอื

1) สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนผูข้าดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาสให้ได้รบัการศกึษาที่มคีณุภาพ

ระดบัสูงกว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสรมิให้ผู้สำาเรจ็การศกึษาดงักล่าวสามารถมงีานทำา

2) ยกระดบัคณุภาพสถานศกึษาในการผลติกำาลงัคนสายอาชพีชั้นสงูให้ตอบสนองต่อความต้องการและ

เพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

(สถำบนักำรศกึษำระบวุตัถปุระสงค์อื่น ๆ)

3) ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4) ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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4. กลุ่มเป้าหมาย (ระบกุลุ่มเป้ำหมำย และจ�ำนวน)

ทนุ 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  จำานวน ............................................... ทนุ

5. สาขาวชิาท่ีสถาบนัการศกึษาเสนอ สาขาที่ท่านเหน็ว่ามศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน โดยเลอืก

สาขาวชิา ตามข้อ 1, 2 หรอื 3 ทั้งนี้สามารถเสนอจำานวนสาขาวชิาไม่เกนิ 5 สาขา โปรดระบุสาขา ดงันี้

  1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สาขาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดัน

เศรษฐกจิและพฒันาแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยระบอุตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศีกัยภาพ

 1.1 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อตุสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ และอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรม
ชื่อสาขาวิชา

ที่เปิดสอน

หน่วยงาน 

ความร่วมมือ 

ในประเทศหรือต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

€  ยานยนต์สมัยใหม่ €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

€  อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 ท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและ

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 การแปรรูปอาหาร €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่
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 1.2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุ่นยนต์เพื่ออตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการบนิและ

โลจสิตกิส์ อตุสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ อตุสาหกรรมดจิทิลั และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรม
ชื่อสาขาวิชาที่

เปิดสอน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

 หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

€  การบินและ 

โลจิสติกส์

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 ดิจิทัล €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 การแพทย์ครบวงจร €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 2. สาขาทีข่าดแคลนด้านสายอาชพี ในท้องถิ่นหรอืจงัหวดัที่สถาบนัการศกึษาตั้งอยู ่อาจรวมถงึพื้นที่

จงัหวดัใกล้เคยีง โดยแสดงข้อมูลเหตผุลประกอบที่ชดัเจน (โปรดแสดงข้อมูลเหตผุลประกอบที่ชดัเจน)

ชื่อสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลความ

ต้องการ

แรงงาน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

1. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

2. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

3. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

4. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

5. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่
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 3. สาขาด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี(Science, Technology, Engineering, and Mathematics: 

STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลความ

ต้องการ

แรงงาน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

1. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

2. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

3. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

4. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

5. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่
 

6. สถานที่ที่จะดำาเนินการสอน (ระบสุถำนที่ด�ำเนนิโครงกำร สถำบนั.....ต�ำบล.....อ�ำเภอ.....จงัหวดั.....)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

7. แผนการดำาเนินงาน 

- ระบุยุทธศาสตร์ กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินการ ผลผลิต และผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ที่

จะท�ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมตวัชี้วดัที่ก�ำหนด โดยกำรออกแบบกจิกรรมขอให้ค�ำนงึถงึ

(ก) กำรมส่ีวนร่วมของกลุ่มเปำ้หมำย ได้แก่ภำคเอกชน ผูป้ระกอบกำร ศษิย์เก่ำ ตั้งแต่กำรวำงแผน กำร

ปฏบิตั ิและกำรวดัและประเมนิผล

(ข) กลวธิแีละกจิกรรมที่จะท�ำให้บรรลผุลลพัธ์ที่คำดหวงัไว้

(ค) กลวธิแีละกจิกรรมที่เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ และบรหิำรจดักำรได้

(ง) กลวธิแีละกจิกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรต้องเชื่อมโยง และส่งผลต่อกจิกรรมอื่นๆ
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1) สถาบนัการศกึษามคีวามพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธบิาย

 ประเดน็ : สถำบนัต้องแสดงให้เหน็ถงึควำมพร้อมด้ำนหลกัสตูรตำมข้อ 5 รวมถงึโอกำสในกำรสนบัสนนุ

ของภำคเอกชน ตลอดจนข้อมูลสนบัสนนุที่สะท้อนถงึผลกำรผลตินกัศกึษำที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้รบักำรจ้ำง

งำนเป็นที่ยอมรบั และพงึพอใจของสถำนประกอบกำรและชมุชนท้องถิ่น

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

2) สถาบนัการศกึษามแีนวทางในการค้นหาและคดัเลอืกนกัเรยีนเข้ารบัทนุอย่างไร โปรดอธบิาย

ประเด็น  : สถำบันกำรศึกษำต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำร และวิธีกำรในกำรค้นหำและคัดเลือก

นกัเรยีนที่มคีณุสมบตัติำมที่ก�ำหนด โดยยดึหลกักำรมสี่วนร่วมจำกผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้

เห็นมำตรกำรในกำรให้ควำมเป็นธรรมกรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับกำรค้นหำและคัดเลือกนักเรียนเข้ำ 

รบัทนุ 

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

3) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา

อย่างไร โปรดอธบิาย

  ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอแนวทำงกำรประชำสมัพนัธ์ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชงิรกุ

เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อในระดับสำยอำชีพ และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเข้ำศึกษำตำมหลักสูตรที่เปิด

กำรเรยีนกำรสอนให้กบัสถำนศกึษำที่มนีกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษำตอนต้นกลุม่ยำกจนหรอืด้อยโอกำสหนำ

แน่นในเขตพื้นที่ที่สถำบนักำรศกึษำตั้งอยู่

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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4) สถาบนัการศกึษามแีนวทางในการพฒันาระบบดแูลความเป็นอยูแ่ละสวสัดภิาพของผูเ้รยีนให้สามารถ

เรยีนจบตามกำาหนดเวลาอย่างไร โปรดอธบิาย

ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอแนวทำงและกลไกในกำรตดิตำมดูแล และให้ค�ำปรกึษำแก่ผู้รบั

ทุน รวมถึงกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลำของกำรศึกษำ รวมถึง

แสดงวธิกีำรที่จะส่งเสรมิคณุภำพชวีติและกำรเรยีนรู้ของผู้รบัทนุอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

 ระบบดูแลควำมเป็นอยู่และสวัสดิภำพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้ำนสภำพแวดล้อม 

ควำมเป็นอยู่ สวัสดิภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 

ทกัษะชวีติ ทกัษะสงัคม และมมีำตรกำรในกำรดูแลและป้องกนัปัญหำที่จะส่งผลให้ผู้รบัทนุเรยีนไม่จบ

ตำมก�ำหนด

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

5) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง

อย่างไร โปรดอธบิายและยกตวัอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ ฐาน STEM ในการสอน

ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องแสดงให้เหน็ว่ำ สถำนศกึษำมศีกัยภำพในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่

น�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรผู้ประกอบ

กำร ที่มจีดุเน้นตำมสำขำที่เสนอ

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

6) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำาของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร โปรด

อธบิาย

ประเด็น  : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอมำตรกำรบรหิำรจดักำร กำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่สอดคล้อง

ควำมต้องกำรตลำดแรงงำนตำมแผนยทุธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 และแนวทำงกำรส่งเสรมิให้ผู้รบัทนุ

มงีำนท�ำหลงัจบกำรศกึษำ เช่น กำรท�ำควำมร่วมมอืกบัภำคทีั้งภำครฐั เอกชน และท้องถิ่น 

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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8. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำาคัญของโครงการ

ผลผลิต

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ. 

1. รายงานความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาและนักเรียนผู้รับทุนตามระยะเวลาที่

กำาหนด ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้าน 

ผลการเรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม 

2. ระบุ อื่น ๆ ………………………………………………………………………………..………………

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

1. ลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส และ

ประชากรของประเทศที่เหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูง

ขึ้น

2. ระบุ อื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………

9. งบประมาณ 

กสศ. จดัสรรงบประมาณผ่านสถาบนัการศกึษาเพื่อสนบัสนนุใน 2 รายการ ดงันี้ 

1) สำาหรับสถาบันการศึกษา 

1.1 งบประมาณสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสำาหรบัการคดัเลอืกผู้รบัทนุแรกรบั ในอตัรา 1,500 บาท ต่อคน 

จำานวน 1 ครั้ง 

1.2 งบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาคณุภาพ จำานวน 10,000 บาทต่อผู้รบัทนุต่อปี (แจกแจง 

งบประมาณโดยกำาหนดสดัส่วนตามแผนการดำาเนนิงาน ข้อ 7)

2) สำาหรับผู้รับทุน โดยสถาบนัการศกึษาที่ผ่านการคดัเลอืกจะเป็นผู้ค้นหาและคัดเลอืกผู้รบัทนุ

2.1 ค่าใช้จ่ายประจำาเดอืน ทนุ 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) 6,500 บาท ต่อผู้รับทนุต่อเดอืนใน 3 ปี

แรก และ 7,500 บาท ต่อผู้รบัทนุต่อเดอืนใน 2 ปีหลงั 

2.2 ค่าธรรมเนยีมการศกึษาอตัราประหยดั โดยให้สถาบนัการศกึษาเสนออตัราเป็นส่วนหนึ่งของข้อ

เสนอโครงการ

10. การบริหารจัดการ

- ระบโุครงสร้ำงกำรบรหิำร/กำรรบัผดิชอบงำนโครงกำร 

- กำรมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงำนสถำบนั สถำนประกอบกำรที่รบันกัศกึษำ รวมทั้ง

ครู/อำจำรย์ นกัศกึษำและศษิย์เก่ำ

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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11. การติดตาม/ประเมินผล 

- ระบแุนวทำงแผนกำรตดิตำม/ประเมนิผลที่ชดัเจน ปฏบิตัไิด้จรงิ

- ระบปุระเดน็ในกำรตดิตำม/ประเมนิ ช่วงเวลำ งบประมำณ และผู้รบัผดิชอบที่ชดัเจน

- เป็นกำรวดัในเชงิประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ที่มุ่งกำรเปลี่ยนแปลงเดก็และเยำวชน

สถำบนักำรศกึษำมแีนวทำงที่จะตดิตำมผลส�ำเรจ็ของโครงกำรและประเมนิผลอย่ำงไร

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

12. ตัวชี้วัด 

ตวัชี้วดัโครงการ คอื 

1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผู้รับทุนในปีที่ 1 ต่อจำานวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด (โปรดระบุ)  

ร้อยละ ...............................................................

2) อตัราการสำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาผู้รบัทนุในระยะเวลา 5 ปี ต่อจำานวนนกัศกึษาผู้รบัทนุทั้งหมด 

(โปรดระบ)ุ ร้อยละ ...............................................................

(สถาบันการศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ)

3) ...................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 คำารับรอง

โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

  (1)  ขอรบัรองวา่ข้อมลูที่อยูใ่นข้อเสนอโครงการเป็นจรงิทกุประการ และยอมรบัว่าหากมกีารตรวจ

พบข้อความอนัเป็นเทจ็ โครงการจะไม่ได้รบัการอนมุตั ิโดยในกรณมีกีารเบกิจ่ายเงนิให้แก่โครงการแล้ว เงนิดงั

กล่าวจะต้องชำาระคนืให้กบั กสศ.

  (2)  ขอรบัรองว่าข้อเสนอโครงการนี้ไม่ได้ทำาขึ้นเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐั เอกชน 

หรอืหน่วยงานอื่นใดในลกัษณะรายการของบประมาณซำ้าซ้อน โครงการนี้เป็นโครงการที่จดัทำาขึ้นเพื่อขอรบัทนุ

จาก กสศ.เป็นการเฉพาะ

  (3)  ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ 

อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  (4)  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายโดยชอบของ 

กสศ.

  (5)  ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดย

เคร่งครดั

 (6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อนำาส่งข้อเสนอโครงการตามรายการ

เอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว

  (7)  ข้าพเจ้ายอมรบัผลการพจิารณาข้อเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรบัว่าการพจิารณาตดัสนิ

ของ กสศ. ถอืเป็นที่สดุ

 ลงชื่อ ...............................................................

   

       (...............................................................)

         ผู้รบัผดิชอบโครงการ

 ลงชื่อ ...............................................................

        (...............................................................)

      ผู้บรหิารสถานศกึษา/สถาบนัการศกึษา
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แบบเสนอ

“โครงการส่งเสรมินกัเรยีนที่ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาส” 
เพื่อศกึษาต่อสายอาชพีชั้นสูง ในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสูง

(ทุน	2	ปี	ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)

กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา



34

แบบเสนอ 
“โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 

เพือ่ศกึษาต่อสายอาชพีช้ันสงู ในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชัน้สงู

(ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ)

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

ค�าอธิบาย

1� การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เวบ็ไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมลูและ

ส่งเอกสารตามกำาหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์

2. แบบเสนอโครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อ 

สายอาชพีชั้นสูง ในโครงการทนุนวตักรรมสายอาชพีชั้นสูง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 ส่วนที่ 2 รายละเอยีดโครงการ 

 ส่วนที่ 3 คำารบัรอง 

3� สถาบันการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการ

พจิารณา และตรวจสอบความถกูต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

 แบบข้อเสนอโครงการสำาหรับสถาบันการศึกษา

	 £ ข้อมูลทั่วไป  £ รายละเอียดโครงการ  £ คำารับรอง

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ

การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th 

ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 28 ธันวาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1�  ชื่อโครงการ (ชื่อเข้ำใจง่ำย สื่อถงึสำระส�ำคญัของโครงกำร) 

 ภาษาไทย : ............................................................................................................................................... 

 ภาษาองักฤษ (ถ้ำม)ี :................................................................................................................................

2.  งบประมาณที่เสนอขอ รวม...................................บาท (...............................ตวัอกัษร.............................)

2.1 งบประมาณสำาหรบัการคดัเลอืกผู้รบัทนุ จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

2.2 งบประมาณสำาหรบักจิกรรมพฒันาคณุภาพ จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

2.3 งบประมาณสำาหรบัค่าธรรมเนยีมการศกึษา จำานวนผู้รบัทนุ .........คน  .....................................บาท

3�  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ : นกัศกึษาทนุ 2 ปี (ปวช./อนุปริญญาสายอาชพี)  

 จำานวนรวม ...........................................คน

3.1  สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.2 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.3  สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.4  สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

3.5 สาขา........................................................................................................................................................

 จำานวน...........................................คน

4� ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ (ในกรณีที่สถำบันกำรศึกษำที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยำเขตหรือมีลักษณะอื่น

ที่คล้ำยคลงึเขตพื้นที่หรอืวทิยำเขต ให้เสนอโครงกำรในนำมสถำบนักำรศกึษำเท่ำนั้น)

ชื่อสถาบนัการศกึษา.................................................................................................................................

เขตพื้นที่.....................................................................................................................................................

ที่อยู่............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

โทรศพัท์........................................................................โทรสาร..................................................................

Email...........................................................................................................................................................
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สงักดั  สำานกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา  สำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  

  อื่น ๆ ระบ.ุ.......................................................................................................................

ระดบัการศกึษาที่เปิดสอน   ประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.)  

  ประกาศนยีบตัรวชิาชพีขั้นสูง (ปวส.)

  อนปุรญิญา

จำานวนนกัศกึษาทั้งสถาบนัการศกึษา........................................................คน 

จำานวนอาจารย์ทั้งสถาบนัการศกึษา.........................................................คน 

จำานวนหลกัสูตรที่เปิดสอน........................................................................หลกัสูตร 

(โปรดแนบเอกสำรรำยละเอยีดประเภทหลกัสูตรสำยอำชพีที่สถำบนักำรศกึษำเปิดสอนในภำคผนวก)

5� ผู้บริหารสถาบันการศึกษา

ชื่อ-นามสกลุ...............................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจำาตวัประชาชน.............................................................................................................

ที่อยู่ (บ้าน).................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................โทรศพัท์มอืถอื........................................................................................

Email...........................................................................................................................................................

6. ผูร้ับผดิชอบโครงการ (ผู้ด�ำเนนิกำรหลกัของโครงกำร อำจเป็นหรอืไม่เป็นผู้บรหิำรสถำบนักำรศกึษำกไ็ด้ 

โปรดแนบประวตัผิู้รบัผดิชอบโครงกำรโดยย่อ)

ชื่อ-นามสกุล...............................................................................................................................................

หมายเลขบตัรประจำาตวัประชาชน.............................................................................................................

 ตำาแหน่งในสถาบนัการศกึษา.....................................................................................................................

 วชิาที่สอน...................................................................................................................................................

ระดบัชั้นที่สอน...........................................................................................................................................

ที่อยู่ (บ้าน).................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................โทรศพัท์มอืถอื........................................................................................

 Line ID :.....................................................................................................................................................

 Email...........................................................................................................................................................
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7� ข้อมูลผลงานที่โดดเด่นท่ีแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในช่วงเวลา  

5 ปีย้อนหลัง (เช่น กำรประกนัคณุภำพภำยนอก ผลงำนด้ำนนวตักรรมกำรจดักำรเรยีนกำรสอน ควำม 

รว่มมอืทั้งภำยในและต่ำงประเทศ กำรได้รบัรำงวลัจำกผลงำนของนกัศกึษำและอำจำรย์ งบประมำณจำก

ภำคเอกชนในลกัษณะ Matching Fund)

ข้อมูลผลงานที่โดดเด่น ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

8. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือทวิภาคี/รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานใน/ต่างประเทศ หรือ

สถานประกอบการที่ผ่านมา ในช่วงเวลา 5 ปีย้อนหลัง 

ข้อมูลผลงาน ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

9. ข้อมลูสนับสนนุทีส่ะท้อนถึงผลการผลตินกัศกึษาทีผ่่านมาซึง่ได้รบัการจ้างงาน เป็นทีย่อมรบัและ 

พึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น

ข้อมูล ช่วงปี

1�

2.

3�

4�

 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 สถาบันการศึกษาโปรดแนบข้อมูลสรุปเชิงประจักษ์ประกอบเป็นเอกสาร

แนบท้าย 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อโครงการ (ชื่อเข้ำใจง่ำย สื่อถงึสำระส�ำคญัของโครงกำร) 

ภาษาไทย : .....................................................................................................................................................

ภาษาองักฤษ (ถ้ำม)ี : .....................................................................................................................................

2. หลักการและเหตุผล

ระบหุลกักำรและเหตผุล แนวคดิ และกำรวเิครำะห์สถำนกำรณ์ของโครงกำร

- แสดงให้เหน็ถงึความพร้อมและความเชือ่ม่ันของสถาบนัการศกึษาด้ำนหลกัสตูรที่เสนอ รวมถงึกำร

สนับสนุนงบประมำณจำกภำคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนที่

สะท้อนถึงผลกำรผลิตนักศึกษำที่ผ่ำนมำซึ่งได้รับกำรจ้ำงงำน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถำน

ประกอบกำร และชมุชนท้องถิ่น 

- ประเมินควำมจ�ำเป็น ควรระบุสถำนกำรณ์ควำมขำดแคลนของก�ำลังคน ข้อมูลตลำดแรงงำน สภำพ

ปัญหำด้ำนกำรเรยีนรู้ที่ชดัเจน มกีำรแสดงข้อมูลและหลกัฐำนเชงิประจกัษ์

- โครงกำรจะก่อให้เกดิประโยชน์แก่กำรศกึษำ กำรพฒันำคณุภำพเดก็และเยำวชนโดยรวมอย่ำงไร 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

3. วัตถุประสงค์ (ผลลพัธ์ ผลกระทบที่ต้องกำรให้เกดิขึ้นกบันกัเรยีน/นกัศกึษำและสถำบนักำรศกึษำ) 

วตัถปุระสงค์ของโครงการนี้ คอื

1) สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์และด้อยโอกาสให้ได้รบัการศกึษาที่มคีณุภาพ

ระดบัสูงกว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสรมิให้ผู้สำาเรจ็การศกึษาดงักล่าวสามารถมงีานทำา

2) ยกระดบัคณุภาพสถานศกึษาในการผลติกำาลงัคนสายอาชพีชั้นสงูให้ตอบสนองต่อความต้องการและ

เพิ่มขดีความสามารถทางการแข่งขนัของประเทศตามแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

(สถำบนักำรศกึษำระบวุตัถปุระสงค์อื่นๆ)

3) ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

4) ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

5) ...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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4. กลุ่มเป้าหมาย (ระบกุลุ่มเป้ำหมำย และจ�ำนวน)

ทนุ 2 ปี (ปวส./อนปุรญิญาสายอาชพี) จำานวน ............................................... ทนุ

5. สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเสนอ สาขาที่ท่านเหน็ว่ามศีกัยภาพในการจดัการเรยีนการสอน โดยเลอืก

สาขาวชิา ตามข้อ 1, 2 หรอื 3 ทั้งนี้สามารถเสนอจำานวนสาขาวชิาไม่เกนิ 5 สาขา โปรดระบุสาขา ดงันี้

  1. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สาขาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดัน

เศรษฐกจิและพฒันาแผนยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 โดยระบอุตุสาหกรรมเป้าหมายที่มศีกัยภาพ

 1.1 อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ อตุสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

อตุสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ และอตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

อุตสาหกรรม
ชื่อสาขาวิชา

ที่เปิดสอน

หน่วยงาน 

ความร่วมมือ 

ในประเทศหรือต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

€  ยานยนต์สมัยใหม่ €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

€  อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 ท่องเที่ยวกลุ่ม

รายได้ดีและ

อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 การแปรรูปอาหาร €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 

 1.2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุ่นยนต์เพื่ออตุสาหกรรม อตุสาหกรรมการบนิและ

โลจสิตกิส์ อตุสาหกรรมเชื้อเพลงิชวีภาพและเคมชีวีภาพ อุตสาหกรรมดจิทิัล และอตุสาหกรรมการแพทย์ครบ

วงจร
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อุตสาหกรรม
ชื่อสาขาวิชาที่

เปิดสอน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

 หุ่นยนต์เพื่อ

อุตสาหกรรม

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

€  การบินและ 

โลจิสติกส์

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 เชื้อเพลิงชีวภาพ

และเคมีชีวภาพ

€  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 ดิจิทัล €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 การแพทย์ครบวงจร €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

 2. สาขาทีข่าดแคลนด้านสายอาชพี ในท้องถิ่นหรอืจงัหวดัที่สถาบนัการศกึษาตั้งอยู ่อาจรวมถงึพื้นที่

จงัหวดัใกล้เคยีง โดยแสดงข้อมูลเหตผุลประกอบที่ชดัเจน (โปรดแสดงข้อมูลเหตผุลประกอบที่ชดัเจน)

ชื่อสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลความ

ต้องการ

แรงงาน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

1. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

2. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

3. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

4. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

5. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่
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 3. สาขาด้านวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี(Science, Technology, Engineering, and Mathematics: 

STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล

ชื่อสาขาที่เปิดสอน

ข้อมูลความ

ต้องการ

แรงงาน

หน่วยงานความ

ร่วมมือใน/ต่าง

ประเทศและยก

ตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ

การเตรียม

ความพร้อม

ด้านบุคลากร/ 

อุปกรณ์

หลักสูตรเดิม 

ที่มีอยู่หรือ 

หลักสูตร 

พัฒนาใหม่

1. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

2. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

3. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

4. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่

5. €  หลักสูตรเดิม

€  หลักสูตรพัฒนาใหม่
 

6. สถานที่ที่จะดำาเนินการสอน (ระบสุถำนที่ด�ำเนนิโครงกำร สถำบนั.....ต�ำบล.....อ�ำเภอ.....จงัหวดั.....)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

7. แผนการดำาเนินงาน 

- ระบุยุทธศาสตร์ กิจกรรม ระยะเวลาดำาเนินการ ผลผลิต และผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็น ที่

จะท�ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตำมตวัชี้วดัที่ก�ำหนด โดยกำรออกแบบกจิกรรมขอให้ค�ำนงึถงึ

 (ก) กำรมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ภำคเอกชน ผู้ประกอบกำร ศิษย์เก่ำ ตั้งแต่กำรวำงแผน 

 กำรปฏบิตั ิและกำรวดัและประเมนิผล

 (ข) กลวธิแีละกจิกรรมที่จะท�ำให้บรรลผุลลพัธ์ที่คำดหวงัไว้

 (ค) กลวธิแีละกจิกรรมที่เหมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำย ระยะเวลำ งบประมำณ และบรหิำรจดักำรได้

 (ง) กลวธิแีละกจิกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรต้องเชื่อมโยง และส่งผลต่อกจิกรรมอื่นๆ
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1) สถาบนัการศกึษามคีวามพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธบิาย

 ประเดน็ : สถำบนัต้องแสดงให้เหน็ถงึควำมพร้อมด้ำนหลกัสตูรตำมข้อ 5 รวมถงึโอกำสในกำรสนบัสนนุ

ของภำคเอกชน ตลอดจนข้อมูลสนบัสนนุที่สะท้อนถงึผลกำรผลตินกัศกึษำที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้รบักำรจ้ำง

งำนเป็นที่ยอมรบั และพงึพอใจของสถำนประกอบกำรและชมุชนท้องถิ่น

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

2) สถาบนัการศกึษามแีนวทางในการค้นหาและคดัเลอืกนกัเรยีนเข้ารบัทนุอย่างไร โปรดอธบิาย

ประเด็น  : สถำบันกำรศึกษำต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนกำร และวิธีกำรในกำรค้นหำและคัดเลือก

นกัเรยีนที่มคีณุสมบตัติำมที่ก�ำหนด โดยยดึหลกักำรมสี่วนร่วมจำกผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้

เห็นมำตรกำรในกำรให้ควำมเป็นธรรมกรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับกำรค้นหำและคัดเลือกนักเรียนเข้ำรับ

ทนุ 

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

3) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา

อย่างไร โปรดอธบิาย

  ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอแนวทำงกำรประชำสมัพนัธ์ กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเชงิรกุ

เกี่ยวกับกำรศึกษำต่อในระดับสำยอำชีพ และสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรเข้ำศึกษำตำมหลักสูตรที่เปิด

กำรเรยีนกำรสอนให้กบัสถำนศกึษำที่มนีกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษำตอนต้นกลุม่ยำกจนหรอืด้อยโอกำสหนำ

แน่นในเขตพื้นที่ที่สถำบนักำรศกึษำตั้งอยู่

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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4) สถาบนัการศกึษามแีนวทางในการพฒันาระบบดแูลความเป็นอยูแ่ละสวสัดภิาพของผูเ้รยีนให้สามารถ

เรยีนจบตามกำาหนดเวลาอย่างไร โปรดอธบิาย

ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอแนวทำงและกลไกในกำรตดิตำมดูแล และให้ค�ำปรกึษำแก่ผู้รบั

ทุน รวมถึงกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลำของกำรศึกษำ รวมถึง

แสดงวธิกีำรที่จะส่งเสรมิคณุภำพชวีติและกำรเรยีนรู้ของผู้รบัทนุอย่ำงมปีระสิทธภิำพ

 ระบบดูแลควำมเป็นอยู่และสวัสดิภำพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้ำนสภำพแวดล้อม 

ควำมเป็นอยู่ สวัสดิภำพด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม รวมถึงกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ 

ทกัษะชวีติ ทกัษะสงัคม และมมีำตรกำรในกำรดูแลและป้องกนัปัญหำที่จะส่งผลให้ผู้รบัทนุเรยีนไม่จบ

ตำมก�ำหนด

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

5) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง

อย่างไร โปรดอธบิายและยกตวัอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ฐาน STEM ในการสอน

ประเด็น : สถำบนักำรศกึษำต้องแสดงให้เหน็ว่ำ สถำนศกึษำมศีกัยภำพในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่

น�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและกำรผู้ประกอบ

กำร ที่มจีดุเน้นตำมสำขำที่เสนอ

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

6) สถาบันการศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานทำาของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร โปรด

อธบิาย

ประเด็น  : สถำบนักำรศกึษำต้องเสนอมำตรกำรบรหิำรจดักำร กำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่สอดคล้อง

ควำมต้องกำรตลำดแรงงำนตำมแผนยทุธศำสตร์ประเทศไทย 4.0 และแนวทำงกำรส่งเสรมิให้ผู้รบัทนุ

มงีำนท�ำหลงัจบกำรศกึษำ เช่น กำรท�ำควำมร่วมมอืกบัภำคทีั้งภำครฐั เอกชน และท้องถิ่น 

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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8. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สำาคัญของโครงการ

ผลผลิต

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ. 

1. รายงานความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาและนักเรียนผู้รับทุนตามระยะเวลาที่

กำาหนด ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้านผลการ

เรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม 

2. ระบุ อื่น ๆ ....................................................................................................................

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

1. ลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส และ

ประชากรของประเทศที่เหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น

2. ระบุ อื่น ๆ ....................................................................................................................

9. งบประมาณ 

กสศ. จดัสรรงบประมาณผ่านสถาบนัการศกึษาเพื่อสนบัสนนุใน 2 รายการ ดงันี้ 

1) สำาหรับสถาบันการศึกษา 

1.1 งบประมาณสนบัสนนุค่าใช้จ่ายสำาหรบัการคดัเลอืกผู้รบัทนุ ในอตัรา 1,500 บาท ต่อคน จำานวน 

1 ครั้ง 

1.2 งบประมาณสนบัสนนุกจิกรรมพฒันาคณุภาพ จำานวน 10,000 บาทต่อผู้รบัทนุต่อปี (แจกแจงงบ

ประมาณโดยกำาหนดสดัส่วนตามแผนการดำาเนนิงาน ข้อ 7)

2) สำาหรับผู้รับทุน โดยสถาบนัการศกึษาที่ผ่านการคดัเลอืกจะเป็นผู้ค้นหาและคดัเลอืกผู้รบัทนุ

2.1 ค่าใช้จ่ายประจำาเดอืน ทนุ 2 ปี (ปวช./อนปุรญิญาสายอาชพี) 7,500 บาท ต่อผู้รบัทนุต่อเดอืน

2.2 ค่าธรรมเนยีมการศกึษาอตัราประหยดั โดยให้สถาบนัการศกึษาเสนออตัราเป็นส่วนหนึ่งของข้อ

เสนอโครงการ

10. การบริหารจัดการ

- ระบโุครงสร้ำงกำรบรหิำร/กำรรบัผดิชอบงำนโครงกำร 

- กำรมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงำนสถำบนั สถำนประกอบกำรที่รบันกัศกึษำ รวมทั้ง

ครู/อำจำรย์ นกัศกึษำและศษิย์เก่ำ

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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11. การติดตาม/ประเมินผล 

- ระบแุนวทำงแผนกำรตดิตำม/ประเมนิผลที่ชดัเจน ปฏบิตัไิด้จรงิ

- ระบปุระเดน็ในกำรตดิตำม/ประเมนิ ช่วงเวลำ งบประมำณ และผู้รบัผดิชอบที่ชดัเจน

- เป็นกำรวดัในเชงิประสทิธภิำพ ประสทิธผิล ที่มุ่งกำรเปลี่ยนแปลงเดก็และเยำวชน

สถำบนักำรศกึษำมแีนวทำงที่จะตดิตำมผลส�ำเรจ็ของโครงกำรและประเมนิผลอย่ำงไร

 ........................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................

12. ตัวชี้วัด 

ตวัชี้วดัโครงการ คอื 

1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผู้รับทุนในปีที่ 1 ต่อจำานวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด (โปรดระบุ)  

ร้อยละ ...............................................................

2) อตัราการสำาเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาผู้รบัทนุในระยะเวลา 5 ปี ต่อจำานวนนกัศกึษาผู้รบัทนุทั้งหมด 

(โปรดระบ)ุ ร้อยละ ...............................................................

(สถาบันการศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ)

3) ...................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 คำารับรอง

โปรดยืนยันเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน

  (1)  ขอรบัรองวา่ข้อมลูที่อยูใ่นข้อเสนอโครงการเป็นจรงิทกุประการ และยอมรบัว่าหากมกีารตรวจ

พบข้อความอนัเป็นเทจ็ โครงการจะไม่ได้รบัการอนมุตั ิโดยในกรณมีกีารเบกิจ่ายเงนิให้แก่โครงการแล้ว เงนิดงั

กล่าวจะต้องชำาระคนืให้กบั กสศ.

  (2)  ขอรบัรองว่าข้อเสนอโครงการนี้ไม่ได้ทำาขึ้นเพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐั เอกชน 

หรอืหน่วยงานอื่นใดในลกัษณะรายการของบประมาณซำ้าซ้อน โครงการนี้เป็นโครงการที่จดัทำาขึ้นเพื่อขอรบัทนุ

จาก กสศ.เป็นการเฉพาะ

  (3)  ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ 

อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

  (4)  ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานที่ส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสทิธิ์ตามกฎหมายโดยชอบของ 

กสศ.

  (5)  ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดย

เคร่งครดั

  (6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อนำาส่งข้อเสนอโครงการตามรายการ

เอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว

  (7)  ข้าพเจ้ายอมรบัผลการพจิารณาข้อเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรบัว่าการพจิารณาตดัสนิ

ของ กสศ. ถอืเป็นที่สดุ

 ลงชื่อ ...............................................................

   

       (...............................................................)

          ผู้รบัผดิชอบโครงการ

 ลงชื่อ ...............................................................

         (...............................................................)

        ผู้บรหิารสถานศกึษา/สถาบนัการศกึษา
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กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ก้าวไปด้วยกัน สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

o ความเหลื่อมล�้ายังคงเป็นปัญหาที่ท้าทาย

ประเทศไทยมรีายจ่ายด้านการศกึษาสูงถงึปีละ 800,000,000,000 บาท แต่ทกุๆ ปียงัมเีดก็กว่า 670,000 

คน ที่ต้องหลดุออกจากระบบการศกึษา เพราะความยากจน มเียาวชนพยีง 5% จากครอบครวัยากจนที่สดุ 20% 

แรกของประเทศเท่านั้น ที่มโีอกาสเรยีนต่อในระดบัอดุมศกึษา เพราะต้องแบกรบัภาระค่าใช้จ่ายสงูมากเมื่อเทยีบ

กบัรายได้ครวัเรอืน

นักเรียนอายุ 15 ปี ในชนบทมีความรู้ความสามารถล้าหลังกว่านักเรียนในเมืองใหญ่เกือบ 2 ปีการ

ศกึษา

ทั้งหมดนี้ทำาให้ประเทศไทยเสยีโอกาสทางเศรษฐกจิสูงถงึ 200,000,000,000 ล้านบาทต่อปี ส่งผลกระ

ทบความเชื่อมั่นทางเศรษฐกจิ สงัคม และเป็นอปุสรรคสำาคญัต่อการบรรลเุป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยนืของโลก

ด้านการศกึษา (UNSDG4) ซึ่งประเทศไทยให้คำามั่นสญัญาแก่ประชาคนโลกว่าจะบรรลใุห้ได้ในปี 2530 

ถึงเวลาหยุดความเหลื่อมลำ้า ร่วมสร้างโอกาส สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

o กสศ.	ก้าวแรกสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา
กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา หรอื “กสศ.” เป็น 1 ในเรื่องการปฏริูปสำาคญั ที่ กำาหนดไว้

ในรฐัธรรมนูญปี 2560 เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าทางการศกึษาให้เกดิผลเป็นรูปธรรมโดยเรว็

ทำาไมต้อง เสมอภาค ไม่ใช่ เท่าเทียม
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เพราะเดก็ เยาวชนแต่ละคนมคีวามจำาเป็นและโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาไม่เท่ากนั ความเท่าเทยีม

ในการจดัสรรทรพัยากรเพื่อลดความเหลื่อมลำ้าด้านการศกึษาจงึไม่อาจเพยีงพอ แต่ต้องอยู่บนหลกัการของความ

เสมอภาค (Equity Based Budgeting) ที่คำานงึถงึข้อมูลความจำาเป็น และปัญหาของผู้เรยีนแต่ละคน โดย

เฉพาะบรบิทของพื้นที่ซึ่งแตกต่างกนั 

	 ความมุ่งมั่นของเรา

 เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเองตาม

ศกัยภาพและเข้าถงึการศกึษาที่มคีณุภาพ

	 สร้างสรรค์วิธีท�างานรูปแบบใหม่

 · ใช้ความรู้เป็นทางลดั ยั่งยนืเพราะเปลี่ยนแปลงนโยบาย เดนิหน้าเพราะสร้างการมสี่วนร่วม

 · ใช้ข้อมูลความรู้นำาเพื่อสร้างนวตักรรมการช่วยเหลอืและสร้างคณุค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

 · ระดมการมสี่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์จากทกุภาคส่วน

 · เสนอแนะมาตรการเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงเชงินโยบาย

พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	พ.ศ.2561	มาตรา	

5	ก�าหนด	วัตถุประสงค์	ของกสศ. ไว้เรื่องใดบ้าง 

 · ส่งเสรมิเดก็ปฐมวยัให้มพีฒันาสมวยั พร้อมเข้าสู่ระบบการศกึษา

 · ช่วยเหลอืเยาวชนผู้ด้อยโอกาสให้สำาเรจ็การศกึษาขั้นพื้นฐาน

 · สนบัสนนุผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รบัการศกึษา และพฒันาทกัษะการประกอบอาชพี

 · ส่งเสรมิสถานศกึษาให้เอื้อต่อการพฒันาผู้เรยีน

 · เสรมิสร้างและพฒันาคณุภาพครู

 · ศกึษาวจิยัแนวทางการพฒันาครูต้นแบบ

 · ศกึษาวจิยัและพฒันาองค์ความรู้เพื่อพฒันาทรพัยากรมนษุย์ของไทย
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ผลลัพธ์ภายใน 1-2 ปีข้างหน้า

 · ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	(Information	System	

for	Equitable	Education:	iSEE)

กสศ.วจิยัและพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกบัเลขประจำาตวัประชาชน 13 หลกั และระบบ

สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมอืค้นหาและคดักรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเดก็และ

เยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศกึษา เพื่อช่วยเหลอืได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถตดิตาม อตัราการ

มาเรยีน ดชันมีวลกาย (นำ้าหนกัส่วนสูง) และผลการเรยีนต่อเนื่องเพื่อพฒันาจนสำาเรจ็การศกึษาขั้นพื้นฐาน ใน

อนาคตจะเป็นฐานข้อมูลที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ดูแลกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้

ข้างหลงัอกีแม้แต่คนเดยีว

 · นกัเรยีนยากจนพิเศษได้รบัเงนิอดุหนนุอย่างมเีงือ่นไข	ท�าให้ไม่หลดุออกจาก
ระบบการศึกษาด้วย	Equity-based	Budgeting

การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยหลักความเสมอภาค เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือตามระดับ

ความจำาเป็นของผู้เรยีนที่มฐีานะทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกนัเพื่อให้เข้าถงึโอกาสทางการศกึษาอย่างมคีณุภาพ 

นี่คอืงานวจิยัที่เป็นข้อเสนอเชงินโยบายของ กสศ. ซึ่งนำาไปสูก่ารพฒันาความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ 

ส่งผลให้ การปฏริปูกระบวนการจดัสรรทรพัยากรอย่างเสมอภาคของประเทศไทยเริ่มต้นได้จรงิ ทั้งในรูปแบบเงนิ

อดุหนนุ การพฒันาคณุภาพครู สถานศกึษา 

 · ทุนนวัตกรรมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา	
เยาวชนมศีกัยภาพและได้ศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษาตามความถนดั โดยการให้ทนุส่งเสรมิโอกาสการ

ศกึษา 2,800 ทนุต่อปี เช่น

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนด้อยโอกาสที่มีศักยภาพควบคู่ไปกับ 

การพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะพันธมิตร โดยจัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาสายอาชีพและ

อนุปริญญาทุกสังกัด เพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เพื่อผลิตกำาลังคนที่มีทักษะสูง 

เสรมิสร้างขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ทุนครูของชุมชน ทุนการศึกษาสร้างโอกาสให้เยาวชนด้อยโอกาสที่อยากเป็นครูได้เรียนจบระดับ

ปริญญาตรี โดยมีความรู้ความสามารถในการสอน มีอุดมการณ์ในหัวใจ ได้รับการบรรจุเป็นครูในโรงเรียน 

ขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกล และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และ

ชมุชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรยีนและชมุชน
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 · พัฒนาเครื่องมือส�ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์

ระดับจังหวัด	

§	ความพร้อมของเดก็ปฐมวยัเข้าสู่ประถมศกึษา (School Readiness Survey)

§	ความพร้อมของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับในด้านการทำางานในอนาคต(Career 

Readiness Survey) 

§	สมรรถนะของเยาวชนที่ออกจากระบบการศกึษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Workforce Competency 

Survey) 

§	การติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาต ิ(SDGs Monitor) 

 · พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด	พร้อมขับเคลื่อนงาน	ลดความเหลื่อมล�้า	
§	10 จงัหวดันำาร่อง เดก็นอกระบบการศกึษาสามารถกลบัเข้าเรยีนและได้พฒันาทกัษะอาชพี

§	6 พื้นที่ต้นแบบ พฒันาฝีมอื แรงงาน ร่วมขบัเคลื่อนประเทศไทย 4.0

§	240 โรงเรยีนขยายโอกาส พฒันาคณุภาพอย่างมสี่วนร่วม ให้เป็นแหล่งเรยีนรู้อย่างมคีวามสขุ 

ช่วยให้เดก็ไม่หลดุออกนอกระบบ ขณะที่ครูได้รบัการพฒันาคณุภาพ เพื่อดูแลเดก็ยากจนด้อย

โอกาสได้ใกล้ชดิยิ่งขึ้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศกึษาไปกบั กสศ.

www.EEF.or.th 
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