
คําถามที่พบบอย 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ป 2563 

คําถาม คําตอบ 

คําถามที่พบบอย จากนักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง 

1. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ คือ

อะไร 

โครงการนี้เปนความรวมมือของ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 

(กสศ.)  เพ่ือสงเสริมโอกาสทางศึกษาใหแกกลุมผูดอยโอกาสมากยิ่งข้ึน โดยมี

เปาหมายเพื่อวิจัยปฏิบัติการกระบวนการจัดการศึกษาสายอาชีวศึกษา พัฒนา

คุณภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและตนแบบแนวทางซึ่งผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้น

จะสามารถสรางการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบการศึกษาของประเทศ และสราง

โอกาสทางการศึกษาสายอาชีวศึกษาใหแกเยาวชนที่มีความตองการพิเศษ ไดเรียนตอ

จนจบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

2. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสู งไดรับงบประมาณ

จากที่ใด 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล โดยเปนงบ

ผูกพันตอเนื่องจนผูรับทุนการศึกษาจบการศึกษาตามที่กําหนด 

3. ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติ

อยางไร 

1.  เปนผูพิการที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ หรือ มีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) หรือ มีความพิการโดยประจักษ ตามท่ี

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) กําหนด ไดแก คนตาบอด

ไมมีลูกตาทั้งสองขาง คนหูหนวกไมมีรูท้ังสองขาง คนพิการทางรางกายที่แขน

ขาดตั้งแตขอมือขึ้นไป หรือ ขาขาดตั้งแตขอเทาขึ้นไป 

2.  เปนผูที่ประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากไมได

รับทุนจะไมสามารถศึกษาตอไดโดยมีการแสดงรายไดสมาชิกครัวเรือน รายไดเฉลี่ย

ไมเกิน 100,000 บาท ตอ ป (รายไดรวมทั้งครอบครัวหารดวยจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว รวมผูสมัครรับทุน ซึ่งตองไมเกิน 100,000 บาทตอป) และมี

ใบรับรองความยากจนจาก 3 ฝาย ไดแก 1) พอแมหรือผูปกครอง 2) ครู/

ผูอํานวยการ 3) เจาหนาที่ของรัฐในตําบล 

3.  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.3) หรือ เทียบเทา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการตั้งแตป

การศึกษา 2560 – 2562 

4.  มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดชวงชั้น ( มัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือ ปวช. 1 - 3 หรือ 

เทียบเทา )  ไมต่ํากวา 2.00  
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5.  เปนผูเรียนที่สมัครใจเขารวมวิจัยใน โครงการวิจัยตนแบบแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาในสายอาชีพ สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อ

การมีงานทํา โดยคณะผูวิจัยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

4. สิ่งท่ีผูรับทุนจะไดรับมี

อะไรบาง 

1. คาใชจายรายเดือนใหผูรับทุน (คาครองชีพ คาอุปกรณการเรียน คาใชจายใน

การเรียนและคาที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ตอผูรับทุน ตลอดระยะเวลา

การศกึษาตามหลักสูตร 

2.  คาธรรมเนียมการศกึษาในอัตราประหยัด 

5. คาใชจายรายเดือนที่ผูรับ

ทุนไดรับจากชองทางใด 

สถาบันการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบในการเบิกคาใชจายรายเดือนแกนักศึกษา

ผูรับทุน 

6. นักศึกษาที่ขอรับทุนเมื่อ

สําเร็จการศึกษาแลวตอง

ชดใชทุนหรือไม 

ทุนนี้ใหเปลา ผูรับทุนที่ผานเกณฑคัดเลือก ไมมีขอผูกพันที่ผูรับทุนจะตองชดใช

ทุนที่ไดรับไป หลังเรียนจบสามารถประกอบอาชีพไดตามความถนัด   

แตกรณีที่ผูรับทุนรายใดไมสามารถเรียนจนจบการศึกษา ผูรับทุนรายนั้นจะตอง

เขาสูกระบวนการพิจารณาชดใชทุน  

7. แบบสมัครนักศึกษาทุน

นวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ ป 

2563 สามารถดาวน

โหลด 

ไดจากท่ีใด 

 นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารใบสมัครไดทาง เว็บไซต กสศ.   

https://www.eef.or.th/notice/1081/  หรือ สแกน QR Code เพ่ือดาวน

โหลดเอกสาร 

 

 

 

 

สายดวน 02-079-5475 กด 2 (ในวันและเวลาราชการ)  

อีเมล  SpecialNeeds@eef.or.th 

8. ผูที่ไมสามารถขอรับทุนได 

ในปการศึกษา 2563 

1. ผูที่กําลังศกึษาอยูชั้น ม.4 ม.5 ปวช.1 ปวช.2 ในสถาบันการศึกษาทุกแหง 

2. ผูที่จบการศึกษาที่นอกเหนือจากปการศกึษา  2560 , 2561 และ 2562 

9. มีการกําหนดอายุของ 

นักศึกษาผูขอรับทุน

หรือไม 

ไมจํากัดอายุของผูรับทุน แตยึดระดับการศึกษาเปนสําคัญ โดยนักศึกษาผูขอรับ

ทุนจะตองกําลังจะจบชั้น ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเทา โดยจบการศึกษาไม

เกิน 3 ป  ตั้งแตปการศึกษา 2560 - 2562 

10. หากผูขอรับทุนไดรับทุน

อ่ืนอยูแลวสามารถขอรับ

ทุนไดหรือไม 

กอนการขอรับทุน กสศ. เมื่อผูรับทุนผานการพิจารณาและรับทุนจากโครงการนี้ 

ผูรับทุนตองยุติ จะไมรับทุนการศึกษาอ่ืนใด ของหนวยงานภาครัฐที่มีลักษณะ

ซ้ําซอนกับทุน กสศ.  
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11. ผูที่ขอรับทุนกองทุนกูยืม 

เพ่ือการศึกษา (กยศ.)      

อยูกอนแลวจะขอรับทุน

ไดหรือไม 

ผูที่ขอกูยืมจากกองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑสามารถมีสิทธิ

ไดรับการพิจารณาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงได ทั้งนี้ เมื่อนักศึกษาไดรับทุน

จาก กสศ. แลว จะตองยุติการรับทุนอื่นของหนวยงานภาครัฐที่มีลักษณะซ้ําซอน

กัน ซึ่งรวมถึงการกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  

12. ในระบบทวิภาคี 

นักศึกษา จะไดรับเบี้ย

เลี้ยงจาก  

สถานประกอบการ 

จะขอรับทุนไดหรือไม 

นักศึกษาสามารถรับเบี้ยเลี้ยงจากสถานประกอบการในระบบทวิภาคี ควบคูกับ

การรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงได 

  

13. ผูรับทุนสามารถยุติการ

รับทุนกอนการเรียนจบ

ตามกําหนดไดหรือไม 

 

กรณีท่ีผูรับทุนรายใดไมสามารถเรียนจนจบการศึกษา ผูรับทุนรายนั้นจะตองเขา

สูกระบวนการพิจารณาชดใชทุน ยกเวนกรณีที่เปนเหตุสุดวิสัย หรือผูรับทุนมี

เหตุผล ความจําเปนอยางยิ่ง โดย ผูรับทุนจะตองชดใชทุนที่ไดรับจาก กสศ.    

ซึ่งไดแก คาใชจายประจําเดือน และคาธรรมเนียมการศึกษา 

14. นักศึกษาผูขอรับทุน

จําเปนตองอยูในจังหวัด

เดียวกันกับ

สถาบันการศึกษาหรือไม 

นักศึกษาผูขอรับทุนไมจําเปนตองอยูในจังหวัดเดียวกันกับสถาบันการศึกษา 

ขึ้นอยูกับความสนใจของผูขอรับทุน 

15. รายไดสมาชิกครัวเรือน 

รายไดเฉลี่ยไมเกิน 

100,000 บาท  ตอ ป มีวิธี

คิดอยางไร 

รายไดรวมทั้งครอบครัวหารดวยจํานวนสมาชิกในครอบครัว รวมผูสมัครรับทุน 

ซึ่งตองไมเกิน 100,000 บาท ตอคน ตอป  

ตัวอยางที่ 1 ผูสมัครขอรับทุน นาย ก มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน 4 คน (รวม

ผูสมัครขอรับทุน) ผูเปนพอสามารถหารายได 400,000 บาทตอปสวนคนอ่ืน ๆ 

ในครอบครัวไมมีรายได 

วิธีคิด คอื รายไดพอ 400,000 บาท หารดวยจํานวนสมาชิกในครอบครัว  4 คน 

= 100,000 บาท เทากับวา นาย ก รายไดเฉลี่ยครัวเรือน ไมเกิน 100,000 บาท

ตอป ผานคุณสมบัติผูขอรับทุน 

ตัวอยางที่ 2 ผูสมัครขอรับทุน นาย ข มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน 4 คน   

(รวมผูสมัครขอรับทุน) ผูเปนพอสามารถหารายได 200,000 บาทตอป และ

พ่ีชายสามารถหารายได 300,000 บาทตอป 
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วิธีคิด คือ รวมรายไดพอและพ่ีชาย 500,000 บาท หารดวยจํานวนสมาชิก     

ในครอบครัว 4 คน = 125,000 บาท เทากับวา นาย ข รายไดเฉลี่ยครัวเรือน 

เกิน 100,000 บาท ตอป ไมผานคุณสมบัติผูขอรับทุน 

16. จํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือน  มีใครบาง 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จํานวนสมาชิกท้ังหมด ของครัวเรือน  

(มีชื่ออยูในทะเบียนบานหรือไมก็ได) ทั้งหมดท่ีอาศัยอยูในบานเดียวกัน จัดหา

หรือใชสิ่งอุปโภค บริโภคอันจําเปนแกการครองชีพรวมกัน โดยบุคคลเหลานั้น

อาจเปนญาติ หรือไมเปนญาติกันก็ได ไมนับสมาชิกที่ไปทํางานที่อื่นโดยไมได

กลับมาพักนอนที่บานเกิน 3 เดือนในรอบ 12 เดือนท่ีแลว (ระยะเวลานับจาก

เดือนกอนเดือนสัมภาษณยอนหลังไป 12 เดือน) หากมีสมาชิกในครัวเรือน      

ไปที่อ่ืนเกินกวา 3 เดือนไมนับเปนสมาชิกในครัวเรือน 

17. กรณีที่นักศึกษาอาศัยอยู

กับวัด มูลนิธิ พักนอนที่

โรงเรียนหรือโรงงาน คิด

จํานวนคนในครอบครัว

และรายไดอยางไร 

ใหวิเคราะหถึงการนํารายไดมาใชจายรวมกัน เชน 

1. นักศึกษาเปนเด็กวัดอยูกับพระ สมาชิกในครอบครัวคือพระกับนักศึกษา        

ที่พระทานนั้นดูแล 

2.  นักศึกษาที่อยูกับมูลนิธิครอบครัวคือสมาชิกทั้งหมดของมูลนิธิ   

3.  นักศึกษาท่ีพักนอนที่ โรงเรียน ครอบครัวคือครอบครัวของนักศึกษา        

ตามภูมิลําเนา เพราะนักศึกษาพักนอนคือนักศึกษาที่อยูหางไกลไมสามารถ

เดินทางมาเรียนได อาจไมยากจนทุกคน 

4.  นักศึกษาท่ีอยูหอพัก ครอบครัวของนักศึกษา คือ ตัวนักศึกษาแตรายได     

ใหนับรายไดที่นักศึกษาไดรับจากผูปกครองในแตละเดือน 

5.  นักศึกษาที่พอ แมหรือผูปกครองมีบานอยูในโรงงาน โดยโรงงานจัดที่พัก

อาศัยให ครอบครัว หมายถึง สมาชิกทุกคนที่พอ แม หรือผูปกครอง

รับผิดชอบดูแล 

18. ถาหากไมมบีานอาศยัอยู

กับมูลนิธิ วัด พักนอนใน

โรงเรียนถายรูปอยางไร 

ถายรูปมูลนิธิ วัด ที่พักนอนในโรงเรียนแทน (บานหรือที่พักประเภท วัด มูลนิธิ 

หอพัก โรงงาน อยูกับนายจาง)  
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คําถามที่พบบอย จาก ครู อาจารย ผูบริหาร สถานศึกษา 

19. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูงมีทุนก่ีประเภท 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงมีทุน 1 ประเภท เปนทุน 2 ป เรียนตอ ปวส. 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ปวช. 3 หรือ เทียบเทา ตั้งแตปการศึกษา 2560 – 

2562 

20. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูงสนับสนุนอะไรบาง 

การสนับสนุนของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ม ี3 สวน ไดแก  

สวนที่ 1 สําหรับสถานศึกษา 

1.1 งบประมาณสนับสนุนคาใชจายในการคนหา แนะแนวประชาสัมพันธ

และคัดเลือกผูรับทุน อัตรา 1,500 บาท ตอผูรับทุนจํานวน 1 ครั้ง 

แบงเปน  

งวดที่ 1 สนับสนุน 50% ตามจํานวนนักศึกษาทุนที่ไดรับอนุมัติ  

งวดที่ 2 สนับสนุน 50% ตามจํานวนนักศึกษาทุนผานการคัดเลือก   

และเฉพาะนักศึกษาที่จบมาจากสถานศึกษาอื่น 

1.2 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมหนุนเสริมตามกรอบ  ที่กําหนด 

อัตรา 20,000 บาทตอผูรับทุนตอป  

1.3 งบประมาณสนับสนุนคาตรวจสอบบัญชีโครงการจํานวน 2 ครั้งตอป 

เบิกจายตามจริงไมเกินวงเงินที่ กสศ. กําหนด 

สวนที่ 2 ผูรับทุน 

2.1 งบประมาณสนับสนุนคาใชจายรายเดือนใหผูรับทุน (คาครองชีพ        

คาอุปกรณการเรียน คาใชจายในการเรียน  และคาที่พัก) เดือนละ 

7,500 บาท ตอผูรับทุน ตลอดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตร 

2.2 คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด 

สวนที่ 3 กิจกรรมเสริมคุณภาพ (Enrichment Program) ที่ กสศ. จัดให  

ทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและตางประเทศ 
  

21. ใครเปนผูคัดเลือกผูรับทุน สถานศึกษาเปนผูดําเนินการจัดกระบวนการใหมีคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่

คัดเลือกผูสมัครขอรับทุนตามคุณสมบัติท่ีกําหนด อยางมีสวนรวมจากหลาย 

ภาคสวนโดยมีการคัดเลือกผูรับทุนตาม ขอ 6 ในเอกสารแนวทางการสนับสนุน   

และการดําเนินงานของสถานศกึษาอาชีวศึกษา 

22. มีการดูแลคาใชจายราย

เดือนที่ผูรับทุนไดรับ

อยางไร 

กสศ. สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบในการ    

เบิกคาใชจายรายเดือนแกนักศึกษาผูรับทุนกอนวันที่  20 ของทุกเดือน         

และแนะนําการใช เงินอยางประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสู งสุด            

ตามวัตถุประสงคของโครงการใหกับผูรับทุน 



คําถาม คําตอบ 

23. นิยามของรายไดครัวเรือน

ตามคุณสมบัติท่ีกําหนด

เปนอยางไร 

รายไดในครัวเรือน หมายถึง รายไดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน รายได

ในครัวเรือนเฉลี่ยตอคน หมายถึง รายไดของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนรวมกัน

หารดวยจํานวนสมาชิกของครัวเรือนทั้งหมด (รวมผูสมัครขอรับทุน) ตองไมเกิน 

100,000 บาทตอคน ตอ ป โดยมีตัวอยางวิธีคิดตามขอ 5.2  (ใบสมัครขอรับทุน 

) ในเอกสารแนวทางการสนับสนุนและการดําเนนิงาน 

ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

24. รายไดเฉลี่ยสมาชิก

ครัวเรือนเกิน 100,000 

บาทตอป แตมีหนี้สิน

เยอะจะผานคุณสมบัติ

ผูรับทุนหรือไม 

ไมผานตามคุณสมบัติผูรับทุน เนื่องจากรายไดเกิน  

25. กรณีนักศึกษาหรือสมาชิก

ในครั ว เรื อน ได รั บ เ งิ น

คาใชจายรายเดือนจาก

ผูอื่นที่ไมไดอยูในสมาชิก

ครัวเรือนเดียวกันถือวา

เปนรายไดหรือไม 

ถือวาเปนรายไดของครัวเรือน หากไดรับเงินรายเดือนติดตอกันเกิน 3 เดือน

ภายในระยะเวลา 1 ป 

26. การดูแลผูรับทุนจะตอง

ทําอยางไร 
สถานศึกษาที่ศึกษามีหนาที่ดูแลผูรับทุนการประพฤติและปฏิบัติตามเงื่อนไข 

หลักเกณฑ ระเบียบขอบังคับของสถานศึกษา ฝกและพัฒนาศักยภาพ ใหผูรับ

ทุนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรท่ีกําหนด โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง 

ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร รวมถึงจะเปน            

ผูประพฤติตนใหมีคุณลักษณะที่ดีสามารถประกอบสัมมาชีพภายหลังสําเร็จ

การศกึษา 

27. โครงการทุนนวัตกรรม

สายอาชีพชั้นสูงมีชองทาง

การติดตออยางไร 

สายดวน 02-079-5475 กด 2 (ในวันและเวลาราชการ)  

อีเมล SpecialNeeds@eef.or.th  

เว็บไซต EEF.or.th 

 

 

 

 


