
























๑ 
 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 
การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th  

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

แบบข้อเสนอโครงการส าหรับสถาบันการศึกษา 

  ข้อมูลทั่วไป    รายละเอียดโครงการ     ค ารับรอง 
 

แบบเสนอ “โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

 (ทุน ๕ ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

 
 
ค าอธิบาย 

๑. การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูล
และส่งเอกสารตามก าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ 

๒. แบบเสนอโครงการการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  
    ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ  
    ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง  

๓. สถาบันการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.eef.or.th/
http://www.eef.or.th/


๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

 

 

 

 

  



๓ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อโครงการ (ช่ือเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส าคัญของโครงการ)  
ภาษาไทย : ………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………… 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. งบประมาณที่เสนอขอ รวม………………………………….บาท  (....................................ตัวอักษร...........................................) 
๒.๑ งบประมาณส าหรับการคัดเลอืกผู้รับทุน จ านวนผู้รับทุน ……….….………...คน ………..…………….……..….บาท 
๒.๒ งบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  จ านวนผู้รับทุน …………..………...คน ………..…………….….....….บาท 
๒.๓ งบประมาณส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวนผู้รับทุน ……………………..คน ………..……………………….บาท 

๓. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ :  นักศึกษาทุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)    จ านวนรวม ...............................คน 
๓.๑ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๒ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๓ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๔ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๕ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 

๔. ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ (ในกรณีที่สถาบันการศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตหรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขต
พื้นที่หรือวิทยาเขต ใหเ้สนอโครงการในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น) 

ช่ือสถาบันการศึกษา…………………………………………………………..………………เขตพื้นท่ี………….………………………………………..…….. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………...………………….……..……….……………..…….. 
………………………………………………..…………………………………………………..……………..…………………………..………………………..…….. 
โทรศัพท…์…..…………………………………………………..………..โทรสาร……………………………………………………………..……………..…….. 
Email………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………..…….. 

สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

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

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 

 อนุปริญญา 
จ านวนนักศึกษาท้ังสถาบันการศึกษา ...…………………......…. คน จ านวนอาจารย์ทั้งสถาบันการศึกษา ……….……………..……. คน 
จ า น วน หลั ก สู ต ร ที่ เ ปิ ด ส อน …………………….ห ลั ก สู ต ร  ( โ ป ร ด แ น บ เ อก ส า ร ร า ย ละ เ อี ย ด ปร ะ เ ภ ทห ลั ก สู ต ร 
สายอาชีพท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนในภาคผนวก) 

๕. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………..……………………………..……… 
ที่อยู่ (บ้าน) ………………………………………………..…………………………………………………..……………….………………….……………..……… 
………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………....……………..…….. 
โทรศัพทม์ือถือ ……………………………………………………… Email ………………….….………..………………..………………………………..…… 



๔ 
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาก็ได้ โปรดแนบ
ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ) 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………….…………….. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………..……… 
ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา…………………………………...……………………วิชาที่สอน………………………………………………………………. 
ระดับชั้นที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…….. 
ที่อยู่ (บ้าน)………………………………………………..…………………………………………………..……………………….…..…………………...……..… 
………………………………………………..…………………………………………………..………………………………..………………………………………… 
โทรศัพทม์ือถือ…………………………………………………………………...……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
Email……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..…………………………………………..……..…….. 

๗. ข้อมูลผลงานที่โดดเด่นที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในช่วงเวลา ๕ ปีย้อนหลัง (เช่น 
การประกันคุณภาพภายนอก ผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
การได้รับรางวัลจากผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ งบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund) 

ข้อมูลผลงานที่โดดเด่น ช่วงปี 
๑.  
๒.  
๓.  
๔.  

๘. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือทวิภาคี/รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานใน/ต่างประเทศ หรือสถานประกอบการที่
ผ่านมา ในช่วงเวลา ๕ ปีย้อนหลัง  

ข้อมูลผลงาน ช่วงปี 
๑.  
๒.  

๓.  
๔.  

๙. ข้อมูลสนับสนุนที่ สะท้อนถึ งผลการผลิตนั กศึกษาที่ ผ่ านมาซ่ึงไ ด้ รับการจ้างงาน เป็นที่ ยอม รับและ  
พึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

ข้อมูล ช่วงปี 

๑.  
๒.  
๓.  

๔.  
ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ สถาบันการศึกษาโปรดแนบข้อมูลสรุปเชิงประจักษ์ประกอบเป็นเอกสารแนบท้าย  

 

 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 

๑. ชื่อโครงการ (ช่ือเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส าคัญของโครงการ)  
ภาษาไทย : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. หลักการและเหตุผล 
ระบุหลักการและเหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ 
- แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของสถาบันการศึกษาด้านหลักสูตรที่เสนอ รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิต
นักศึกษาท่ีผ่านมาซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น  

- ประเมินความจ าเป็น ควรระบุสถานการณ์ความขาดแคลนของก าลังคน ข้อมูลตลาดแรงงาน สภาพปัญหาด้านการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยรวมอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. วัตถุประสงค ์(ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษาและสถาบันการศึกษา)  
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ 
1) สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวสามารถมีงานท า 
2) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการผลิตก าลังคนสายอาชีพช้ันสูงให้ตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
(สถาบันการศึกษาระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ) 

3) …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4) …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
5) …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวน) 
ทุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)  จ านวน ............................................... ทุน 

 
๕. สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเสนอ สาขาที่ท่านเห็นว่ามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกสาขาวิชา ตาม

ข้อ ๑, ๒ หรือ ๓ ทั้งนี้สามารถเสนอจ านวนสาขาวิชาไม่เกิน ๕ สาขา โปรดระบุสาขา ดังนี ้

 ๑. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สาขาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยระบุอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

๑.๑ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 



๗ 
 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงาน 
ความร่วมมือ 

ในประเทศหรือ
ต่างประเทศและ

ยกตัวอย่างกิจกรรม
ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

  ยานยนต์สมัยใหม่  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ดีและอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 การแปรรูปอาหาร  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๑.๒ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

 หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  การบินและโลจิสติกส์  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่



๘ 
 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

 เช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 ดิจิทัล  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 การแพทย์ครบวงจร  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  ๒. สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ ในท้องถิ่นหรือจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ อาจรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 
โดยแสดงข้อมูลเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน (โปรดแสดงข้อมูลเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน) 

ชื่อสาขาท่ีเปิดสอน 
ข้อมูลความ

ต้องการแรงงาน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

๑.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๒.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๓.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๔.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๕.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่



๙ 
 

  ๓. สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชื่อสาขาท่ีเปิดสอน 
ข้อมูลความ

ต้องการแรงงาน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่
๑.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๒.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๓.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๔.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๕.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๖. สถานที่ทีจ่ะด าเนินการสอน (ระบุสถานที่ด าเนินโครงการ สถาบัน… ต าบล…อ าเภอ…จังหวัด….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

๗. แผนการด าเนินงาน  

-  ระบุยุทธศาสตร์  กิจกรรม ระยะเวลาด า เนินการ ผลผลิต และผู้ รับผิดชอบในแต่ละประเ ด็น  ที่ จะ 
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  โดยการออกแบบกิจกรรมขอให้ค านึงถึง 

   (ก) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า  ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ 
และการวัดและประเมินผล 

       (ข) กลวิธีและกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ 
       (ค) กลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และบริหารจัดการได้ 
       (ง) กลวิธีและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการต้องเชื่อมโยง และส่งผลต่อกิจกรรมอื่นๆ 



๑๐ 
 

๑. สถาบันการศึกษามีความพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธิบาย 
ประเด็น : สถาบันต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตรตามข้อ ๕ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนของ
ภาคเอกชน ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ 
และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 

๒. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนอย่างไร โปรดอธิบาย 
ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และวิธีการในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้
ความเป็นธรรมกรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน                   

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๓. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาอย่างไร โปรด
อธิบาย 

 ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนให้กับ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่นในเขตพื้นท่ีที่สถาบันการศึกษา
ตั้งอยู่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๔. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนจบตาม
ก าหนดเวลาอย่างไร โปรดอธิบาย 
ประเด็น :  สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับทุน รวมถึงการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา   รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่  
สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมี
มาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามก าหนด 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 

 



๑๑ 
 

๕. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงอย่างไร โปรด
อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ ฐาน STEM ในการสอน 
ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและการผู้ประกอบการ ท่ีมีจุดเน้นตาม
สาขาท่ีเสนอ 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๖. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานท าของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย 
 ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องเสนอมาตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องความต้องการ
ตลาดแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีงานท าหลังจบการศึกษา 
เช่น การท าความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น   

 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

๘. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญของโครงการ 

ผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ.  
๑. รายงานความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาและนักเรียนผู้รับทุนตามระยะเวลาที่

ก าหนด ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้านผล
การเรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม  

๒. ระบุ อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………..………………………… 

ผลลัพธ ์

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 
๑. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส และ

ประชากรของประเทศท่ีเหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สูงขึ้น 

๒. ระบุ อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

๙. งบประมาณ  

กสศ. จัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนใน ๒ รายการ ดังนี ้ 

๑) ส าหรับสถาบันการศึกษา  

๑.๑ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการคดัเลือกผู้รับทุน ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน จ านวน ๑ ครั้ง  

๑.๒ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อผู้รับทุนต่อป ี(แจกแจง

งบประมาณโดยก าหนดสัดส่วนตามแผนการด าเนินงาน ข้อ ๗) 

๒) ส าหรับผู้รับทุน โดยสถาบันการศกึษาที่ผ่านการคดัเลือกจะเป็นผู้คน้หาและคดัเลือกผู้รับทุน 



๑๒ 
 

๒.๑ ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ทุน ๕ ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.) ๖,๕๐๐ บาท ต่อผู้รับทุนต่อเดือนใน ๓ ปีแรก 

และ ๗,๕๐๐ บาท ต่อผู้รับทุนต่อเดือนใน ๒ ปีหลัง  

๒.๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราประหยัด โดยให้สถาบันการศึกษาเสนออัตราเป็นส่วนหน่ึงของข้อเสนอ

โครงการ 

 
๑๐. การบริหารจัดการ 

- ระบุโครงสร้างการบริหาร/การรับผิดชอบงานโครงการ  
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสถาบัน สถานประกอบการที่รับนักศึกษา รวมทั้งครู/อาจารย์ 

นักศึกษาและศิษย์เก่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

๑๑. การติดตาม/ประเมินผล  
- ระบุแนวทางแผนการติดตาม/ประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง 
- ระบุประเด็นในการติดตาม/ประเมิน ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
- เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท่ีมุ่งการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชน 
สถาบันการศึกษามีแนวทางที่จะตดิตามผลส าเร็จของโครงการและประเมินผลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

๑๒. ตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัดโครงการ คือ  
๑) อัต ร าการคงอยู่ ขอ งนักศึ กษาผู้ รั บทุน ในปีที่  ๑  ต่ อจ านวนนักศึ กษาผู้ รั บทุนทั้ งหมด  ( โปรดระบุ )  

ร้อยละ ……….. 
๒) อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้รับทุนในระยะเวลา ๕ ปี ต่อจ านวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด (โปรดระบุ) 

ร้อยละ ……….. 
(สถาบันการศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ) 

๓) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง 
 

  



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง 
โปรดยืนยันเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน 

 

 (๑) ขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในข้อเสนอโครงการเป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ 
โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้องช าระคืนให้กับ กสศ. 

 (๒) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการนี้ไม่ได้ท าขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดใน
ลักษณะรายการของบประมาณซ้ าซ้อน โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดท าข้ึนเพื่อขอรับทุนจาก กสศ.เป็นการเฉพาะ 

 (๓) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ อย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 (๔) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานท่ีส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ. 

 (๕) ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

 (๖) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน าส่งข้อเสนอโครงการตามรายการเอกสารด้านล่างอย่าง
ครบถ้วนแล้ว 

 (๗) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับว่าการพิจารณาตัดสินของ กสศ. ถือเป็นทีสุ่ด 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 
 

       (…………………………………………………………………………….) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 
 

       (…………………………………………………………………………….) 
 

ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษา 

 



๑ 
 

ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 
การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th  

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ถึง ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร. ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

แบบข้อเสนอโครงการส าหรับสถาบันการศึกษา 

  ข้อมูลทั่วไป    รายละเอียดโครงการ     ค ารับรอง 
 

แบบเสนอ “โครงการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส” 
เพื่อศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

  (ทุน ๒ ปี ปวส./อนุปริญญา) 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

 
 
ค าอธิบาย 

๑. การยื่นแบบเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอกข้อมูล
และส่งเอกสารตามก าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ 

๒. แบบเสนอโครงการการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา
ต่อสายอาชีพชั้นสูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  
    ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป  
    ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ  
    ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง  

๓. สถาบันการศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.eef.or.th/
http://www.eef.or.th/


๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

 

 

 

 

  



๓ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อโครงการ (ช่ือเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส าคัญของโครงการ)  
ภาษาไทย : ………………………………………………………………………………………………………….....………………………………………………… 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

๒. งบประมาณที่เสนอขอ รวม………………………………….บาท  (....................................ตัวอักษร...........................................) 
๒.๑ งบประมาณส าหรับการคัดเลอืกผู้รับทุน จ านวนผู้รับทุน ……….….………...คน ………..…………….……..….บาท 
๒.๒ งบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  จ านวนผู้รับทุน …………..………...คน ………..…………….….....….บาท 
๒.๓ งบประมาณส าหรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวนผู้รับทุน ……………………..คน ………..……………………….บาท 

๓. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ :  นักศึกษาทุน ๒ ปี ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ จ านวนรวม.........................คน 
๓.๑ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๒ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๓ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๔ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 
๓.๕ สาขา……………………………………………………………………………………………………………………จ านวน………………..……คน 

๔. ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ (ในกรณีที่สถาบันการศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตหรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขต
พื้นที่หรือวิทยาเขต ใหเ้สนอโครงการในนามสถาบันการศึกษาเท่านั้น) 

ช่ือสถาบันการศึกษา…………………………………………………………..………………เขตพื้นท่ี………….………………………………………..…….. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………...………………….……..……….……………..…….. 
………………………………………………..…………………………………………………..……………..…………………………..………………………..…….. 
โทรศัพท…์…..…………………………………………………..………..โทรสาร……………………………………………………………..……………..…….. 
Email………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…………………..…….. 

สังกัด   ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

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

ระดับการศึกษาที่เปิดสอน    ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง (ปวส.) 

 อนุปริญญา 
จ านวนนักศึกษาท้ังสถาบันการศึกษา ...…………………......…. คน จ านวนอาจารย์ทั้งสถาบันการศึกษา ……….……………..……. คน 
จ า น วน หลั ก สู ต ร ที่ เ ปิ ด ส อน …………………….ห ลั ก สู ต ร  ( โ ป ร ด แ น บ เ อก ส า ร ร า ย ละ เ อี ย ด ปร ะ เ ภ ทห ลั ก สู ต ร 
สายอาชีพท่ีสถาบันการศึกษาเปิดสอนในภาคผนวก) 

๕. ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………..……………………………..……… 
ที่อยู่ (บ้าน) ………………………………………………..…………………………………………………..……………….………………….……………..……… 
………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………....……………..…….. 
โทรศัพทม์ือถือ ……………………………………………………… Email ………………….….………..………………..………………………………..…… 



๔ 
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด าเนินการหลักของโครงการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาก็ได้ โปรดแนบ
ประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ) 

ช่ือ-นามสกุล…………………………………………………..…………………………..……………………………………………………………….…………….. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..…………………………..……… 
ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา…………………………………...……………………วิชาที่สอน………………………………………………………………. 
ระดับชั้นที่สอน……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…….. 
ที่อยู่ (บ้าน)………………………………………………..…………………………………………………..……………………….…..…………………...……..… 
………………………………………………..…………………………………………………..………………………………..………………………………………… 
โทรศัพทม์ือถือ…………………………………………………………………...……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
Email……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..…………………………………………..……..…….. 

๗. ข้อมูลผลงานที่โดดเด่นที่แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมของสถาบันการศึกษา ในช่วงเวลา ๕ ปีย้อนหลัง (เช่น 
การประกันคุณภาพภายนอก ผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือทั้งภายในและต่างประเทศ 
การได้รับรางวัลจากผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ งบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund) 

ข้อมูลผลงานที่โดดเด่น ช่วงปี 
๑.  
๒.  
๓.  
๔.  

๘. ข้อมูลผลงานและความร่วมมือทวิภาคี/รูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานใน/ต่างประเทศ หรือสถานประกอบการที่
ผ่านมา ในช่วงเวลา ๕ ปีย้อนหลัง  

ข้อมูลผลงาน ช่วงปี 
๑.  
๒.  

๓.  
๔.  

๙. ข้อมูลสนับสนุนที่ สะท้อนถึ งผลการผลิตนั กศึกษาที่ ผ่ านมาซ่ึงไ ด้ รับการจ้างงาน เป็นที่ ยอม รับและ  
พึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

ข้อมูล ช่วงปี 

๑.  
๒.  
๓.  

๔.  
ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ สถาบันการศึกษาโปรดแนบข้อมูลสรุปเชิงประจักษ์ประกอบเป็นเอกสารแนบท้าย  

 

 



๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ 

๑. ชื่อโครงการ (ช่ือเข้าใจง่าย สื่อถึงสาระส าคัญของโครงการ)  
ภาษาไทย : …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 

ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. หลักการและเหตุผล 
ระบุหลักการและเหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ 
- แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของสถาบันการศึกษาด้านหลักสูตรที่เสนอ รวมถึงการสนับสนุน

งบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิต
นักศึกษาท่ีผ่านมาซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น  

- ประเมินความจ าเป็น ควรระบุสถานการณ์ความขาดแคลนของก าลังคน ข้อมูลตลาดแรงงาน สภาพปัญหาด้านการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยรวมอย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๓. วัตถุประสงค ์(ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษาและสถาบันการศึกษา)  
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ 
1) สร้างโอกาสที่เสมอภาคของเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงกว่า

มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาดังกล่าวสามารถมีงานท า 
2) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการผลิตก าลังคนสายอาชีพช้ันสูงให้ตอบสนองต่อความต้องการและเพิ่มขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 
(สถาบันการศึกษาระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ) 

3) …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
4) …………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………...……… 
5) …………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย (ระบุกลุ่มเป้าหมาย และจ านวน) 
ทุน ๒ ปี ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ จ านวน ............................................... ทุน 

 
๕. สาขาวิชาที่สถาบันการศึกษาเสนอ สาขาที่ท่านเห็นว่ามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเลือกสาขาวิชา ตาม

ข้อ ๑, ๒ หรือ ๓ ทั้งนี้สามารถเสนอจ านวนสาขาวิชาไม่เกิน ๕ สาขา โปรดระบุสาขา ดังนี ้

 ๑. สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ สาขาตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ โดยระบุอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ 

๑.๑ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 



๗ 
 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงาน 
ความร่วมมือ 

ในประเทศหรือ
ต่างประเทศและ

ยกตวัอย่างกิจกรรม
ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

  ยานยนต์สมัยใหม่  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ดีและอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 เกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 การแปรรูปอาหาร  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๑.๒ อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

 หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  การบินและโลจิสติกส์  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่



๘ 
 

อุตสาหกรรม 
ชื่อสาขาวิชาท่ีเปิด

สอน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

 เช้ือเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพ 

 
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 ดิจิทัล  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

 การแพทย์ครบวงจร  
 

   หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

  ๒. สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ ในท้องถิ่นหรือจังหวัดที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ อาจรวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง 
โดยแสดงข้อมูลเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน (โปรดแสดงข้อมูลเหตุผลประกอบท่ีชัดเจน) 

ชื่อสาขาท่ีเปิดสอน 
ข้อมูลความ

ต้องการแรงงาน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่

๑.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๒.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๓.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๔.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๕.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่



๙ 
 

  ๓. สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science, Technology, Engineering, and Mathematics: STEM) 
และเทคโนโลยีดิจิทัล 

ชื่อสาขาท่ีเปิดสอน 
ข้อมูลความ

ต้องการแรงงาน 

หน่วยงานความร่วมมือ
ใน/ต่างประเทศและ
ยกตัวอย่างกิจกรรม

ความร่วมมือ 

การเตรียมความ
พร้อมด้าน
บุคลากร/   
อุปกรณ์ 

หลักสูตรเดิม 
ที่มีอยู่หรือ 
หลักสูตร 

พัฒนาใหม ่
๑.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๒.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๓.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๔.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๕.     หลักสูตรเดิม 

 หลักสูตรพัฒนา
ใหม ่

๖. สถานที่ท่ีจะด าเนินการสอน (ระบุสถานที่ด าเนินโครงการ สถาบัน… ต าบล…อ าเภอ…จังหวัด….) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

๗. แผนการด าเนินงาน  

-  ระบุยุทธศาสตร์  กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิต และผู้ รับผิดชอบในแต่ละประเ ด็น  ที่ จะ 
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด  โดยการออกแบบกิจกรรมขอให้ค านึงถึง 

   (ก) การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า  ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติ 
และการวัดและประเมินผล 

       (ข) กลวิธีและกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ 
       (ค) กลวิธีและกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ และบริหารจัดการได้ 
       (ง) กลวิธีและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการต้องเชื่อมโยง และส่งผลต่อกิจกรรมอื่นๆ 



๑๐ 
 

๑. สถาบันการศึกษามีความพร้อมและความเชื่อมั่น โปรดอธิบาย 
ประเด็น : สถาบันต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตรตามข้อ ๕ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนของ
ภาคเอกชน ตลอดจนข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ 
และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 

๒. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนอย่างไร โปรดอธิบาย 
ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ และวิธีการในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้
ความเป็นธรรมกรณีมีข้อทักท้วงเกี่ยวกับการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน                   

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๓. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาอย่างไร โปรด
อธิบาย 

 ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อในระดับสายอาชีพ และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนให้กับ
สถานศึกษาที่มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่นในเขตพื้นท่ีที่สถาบันการศึกษา
ตั้งอยู่ 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๔. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้เรียนให้สามารถเรียนจบตาม
ก าหนดเวลาอย่างไร โปรดอธิบาย 
ประเด็น :  สถาบันการศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้ค าปรึกษาแก่ผู้รับทุน รวมถึงการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา   รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่  
สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมี
มาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหาที่จะส่งผลให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามก าหนด 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 

 



๑๑ 
 

๕. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงอย่างไร โปรด
อธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ ฐาน STEM ในการสอน 
ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่น าไปสู่
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและการผู้ประกอบการ ที่มีจุดเน้นตาม
สาขาท่ีเสนอ 

 ……………………………………………………………………………………………………………..…..……………….……..……………….……… 
 …………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………………….. 
 

๖. สถาบันการศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานท าของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย 
 ประเด็น : สถาบันการศึกษาต้องเสนอมาตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องความต้องการ
ตลาดแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีงานท าหลังจบการศึกษา 
เช่น การท าความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น   

 ………………………………………………………………………………………………………………..……………………................................. 
 …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 

๘. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญของโครงการ 

ผลผลิต 

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ.  
๑. รายงานความก้าวหน้าของสถาบันการศึกษาและนักเรียนผู้รับทุนตามระยะเวลาที่

ก าหนด ได้แก่ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้านผล
การเรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม  

๒. ระบุ อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………..………………………… 

ผลลัพธ ์

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถาบันการศึกษา 
๑. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาส และ

ประชากรของประเทศท่ีเหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สูงขึ้น 

๒. ระบุ อ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

๙. งบประมาณ  

กสศ. จัดสรรงบประมาณผ่านสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนใน ๒ รายการ ดังนี ้ 

๑) ส าหรับสถาบันการศึกษา  

๑.๑ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับการคดัเลือกผู้รับทุน ในอัตรา ๑,๕๐๐ บาท ต่อคน จ านวน ๑ ครั้ง  

๑.๒ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อผู้รับทุนต่อป ี(แจกแจง

งบประมาณโดยก าหนดสัดส่วนตามแผนการด าเนินงาน ข้อ ๗) 

๒) ส าหรับผู้รับทุน โดยสถาบันการศกึษาที่ผ่านการคดัเลือกจะเป็นผู้คน้หาและคดัเลือกผู้รับทุน 



๑๒ 
 

๒.๑ ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ส าหรับทุน ๒ ปี (ปวส./อนุปริญญา) ๗,๕๐๐ บาท ต่อผู้รับทุนต่อเดือน 

๒.๒ คา่ธรรมเนียมการศึกษาอัตราประหยัด โดยให้สถาบันการศึกษาเสนออัตราเป็นส่วนหน่ึงของข้อเสนอ

โครงการ 

 
๑๐. การบริหารจัดการ 

- ระบุโครงสร้างการบริหาร/การรับผิดชอบงานโครงการ  
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานสถาบัน สถานประกอบการที่รับนักศึกษา รวมทั้งครู/อาจารย์ 

นักศึกษาและศิษย์เก่า 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

๑๑. การติดตาม/ประเมินผล  
- ระบุแนวทางแผนการติดตาม/ประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง 
- ระบุประเด็นในการติดตาม/ประเมิน ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
- เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ท่ีมุ่งการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชน 
สถาบันการศึกษามีแนวทางที่จะตดิตามผลส าเร็จของโครงการและประเมินผลอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……… 

๑๒. ตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัดโครงการ คือ  
๑) อัต ร าการคงอยู่ ขอ งนักศึ กษาผู้ รั บทุน ในปีที่  ๑  ต่ อจ านวนนักศึ กษาผู้ รั บทุนทั้ งหมด  ( โปรดระบุ )  

ร้อยละ ……….. 
๒) อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้รับทุนในระยะเวลา ๕ ปี ต่อจ านวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด (โปรดระบุ) 

ร้อยละ ……….. 
(สถาบันการศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ) 

๓) …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 



๑๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง 
 

  



๑๔ 
 

ส่วนที่ ๓ ค ารับรอง 
โปรดยืนยันเพ่ือขอรับการสนับสนุนทุน 

 

 (๑) ขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในข้อเสนอโครงการเป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ 
โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้องช าระคืนให้กับ กสศ. 

 (๒) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการนี้ไม่ได้ท าขึ้นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดใน
ลักษณะรายการของบประมาณซ้ าซ้อน โครงการนี้เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นเพื่อขอรับทุนจาก กสศ.เป็นการเฉพาะ 

 (๓) ขอรับรองว่าข้อเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ อย่างไม่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

 (๔) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานท่ีส่งมอบต่อ กสศ. ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ. 

 (๕) ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวทางการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

 (๖) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน าส่งข้อเสนอโครงการตามรายการเอกสารด้านล่างอย่าง
ครบถ้วนแล้ว 

 (๗) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับว่าการพิจารณาตัดสินของ กสศ. ถือเป็นทีสุ่ด 

 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 
 

       (…………………………………………………………………………….) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ……………………………………………………………………………. 
 

       (…………………………………………………………………………….) 
 

ผู้อ านวยการสถาบันการศึกษา 

 


