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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง
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ประกาศส�ำนักงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564
ด้วยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดท�ำโครงการทุนนวัตกรรมสาย
อาชีพชั้นสูง ปี 2564 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ผูด้ อ้ ยโอกาสให้ได้รบั การศึกษาหรือพัฒนา เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิตได้ และการส่งเสริม สนับสนุนและให้
ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
ตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)
นโยบายประเทศไทย 4.0 รวมถึงการสนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ
เพื่อให้โครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่เปิด
สอนสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน (สถานศึกษา) ที่มีแนวคิดส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชน
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพตาม
ความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิตได้ ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับ
การสนับสนุนทุนจาก กสศ. ดังนี้

ข้อ 1 คุณสมบัติของสถานศึกษา

1.1 สถานภาพ เป็นโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานทีเ่ รียกชือ่ อืน่ ใดที่จัดการ
ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนือ่ งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) หรือ
ระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1.2 สาขาวิชาชีพ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือหลักสูตร ดัง
ต่อไปนี้
1.2.1 สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ผลักดันเศรษฐกิจและพัฒนาไปสู่เป้าหมายนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นหลักสูตรสมัยใหม่
ได้แก่
1) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดี
และอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ อุ ต สาหกรรมเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และหรือ
2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) อาทิ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และ
เพื่อคุณภาพชีวิต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การ
แพทย์
ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตรหรือสาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ ตามบัญชี
แนบท้าย 2
1.2.2 สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
1) สาขาหรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
จากสภาการพยาบาล
2) สาขาหรือหลักสูตรทีข่ าดแคลนในท้องถิน่ หรือจังหวัดทีส่ ถานศึกษาตัง้ อยู่ อาจ
รวมถึงพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยการแสดงข้อมูลเหตุผลประกอบที่ชัดเจน
1.2.3 สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology Engineering and
Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
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1.3 ความพร้อม เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพ มีการจัดการดูแลความเป็นอยู่นักศึกษา
มีผู้บริหารโครงการและคณะท�ำงานที่ชัดเจนสามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนความพร้อมด้านเครื่องมือ อุปกรณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรผู้สอน ได้รับการยก
ระดับและการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
1.4 การบูรณาการการเรียนรูก้ บั การท�ำงาน (Work-Integrated Learning หรือ WIL) เป็น
สถานศึกษาที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท�ำงานที่มีคุณภาพ โดยมีระบบการบริหาร
จัดการที่สนับสนุนและเอื้อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการหรือ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันหมายความรวมถึง
1.4.1 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม โดย
อ้างอิงมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)
1.4.2 ระบบการนิเทศของอาจารย์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของการท�ำ WIL
1.4.3 ระบบครูฝึก โดยในสถานประกอบการต้องมีครูฝึกที่ผ่านการอบรมหลักสูตร
ครูฝึกในสถานประกอบการจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
1.4.4 ระบบการวัดประเมินผลนักศึกษา
1.5 ความร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้ผู้ประกอบการ เป็นสถานศึกษาที่มีโครงการความ
ร่วมมือผลิตบุคลากรให้แก่บริษัทที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และถ้ามีการประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อ 2 สาระส�ำคัญและเงือ่ นไขโครงการ ตัวอย่างหลักสูตร/สาขาทีเ่ ป็น
เป้าหมาย และหลักเกณฑ์ผขู้ าดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ. ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
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ข้อ 3 การเสนอโครงการ สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 และมีความประสงค์

จะเข้าร่วมโครงการให้สง่ ข้อเสนอโครงการ (Proposal) ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.eef.or.th ภายใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวคิดวิธีการด�ำเนินงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณที่ชัดเจน ครบถ้วน ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาโครงการที่เอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 2 อีเมล contact@eef.or.th

ข้อ 4 กรณีมปี ญ
ั หาหรือการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ตามประกาศนี้ กสศ. สงวนสิทธิ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค�ำวินิจฉัยนั้นถือ
เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
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              (นายสุภกร บัวสาย)
ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

บัญชีแนบท้าย 1
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

สาระส�ำคัญและเงื่อนไขโครงการ
ข้อ 1 กรอบแนวคิด

โครงการนี้มุ่งสนับสนุนให้เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้รับการศึกษาต่อ
ในสายอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ำรงชีวิตได้
จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาที่เปิดสอนสายอาชีพทั้งภาครัฐและเอกชน (Competitive Grants)
ร่วมส่งข้อเสนอโครงการเพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาร่วมด�ำเนินโครงการและรับการสนับสนุนทุน
จาก กสศ.

ข้อ 2 นิยามส�ำคัญ

โครงการ หมายถึง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564
ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ หมายถึง ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ในระดับรุนแรงโดยพิจารณาจากข้อมูล
รายได้และข้อมูลสถานะครัวเรือน โดยเกณฑ์เบื้องต้นรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 3,000 บาทต่อคน
ต่อเดือน โดยจะมีการส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตามผลการวิจัยของ กสศ. ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี้
ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความ
ไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการด้อยโอกาสลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก�ำหนดเพิ่มเติม
ผูร้ บั ทุน หมายถึง ผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือผูด้ อ้ ยโอกาสที่ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับทุนในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
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สายอาชีพชั้นสูง หมายถึง สายการศึกษาเฉพาะทางส�ำหรับการส�ำเร็จการศึกษาในระดับ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษา
สายอาชีพทุกสังกัด โดยเป็นผู้มีความรู้ในการประกอบอาชีพตามสาขา เป็นก�ำลังคนที่มีทักษะสูง
และเป็นผู้เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล
ระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน (Work Integrated Learning (WIL)) หมายถึง
การจัดระบบการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยค�ำนึงถึงความต้องการ
ของสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม แต่คงรักษาเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร โดยมีระบบ
ครูฝกึ ระบบการนิเทศ ระบบวัดประเมินผลตามเกณฑ์สมรรถนะ และระบบบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์คุณภาพ โดยสามารถอยู่ในรูปแบบของระบบทวิภาคี หรือการฝึกงาน

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการสนับสนุนทุนโครงการ

3.1 เพือ่ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือเยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้
รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง
3.2 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการทีเ่ สริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ทีท่ ำ� ให้กลุม่ ผูร้ บั ทุนสามารถเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตน
3.3 เพื่อส่งเสริมการผลิตก�ำลังคนสายอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคล
สายอาชีพ เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 สนองตอบความต้องการด้านแรงงานและ
การยกระดับความสามารถของคนไทย

ข้อ 4 ขั้นตอนการด�ำเนินโครงการ

4.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ เพือ่ เชิญชวนสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนือ่ งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
4.2 การคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ เมื่อสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
และประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ส่งข้อเสนอโครงการแล้ว กสศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ เพื่อท�ำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
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4.3 การคัดเลือกผูร้ บั ทุน โดยสถานศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ด�ำเนินการ
คัดเลือกผู้รับทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อสายอาชีพชั้นสูง
4.4 การจัดการศึกษาส�ำหรับผูร้ บั ทุน โดยสถานศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ก�ำหนด
4.5 การจัดให้มีกิจกรรมเสริมคุณภาพของโครงการ โดยสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าร่วมโครงการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือพี่เลี้ยงทางวิชาการจัดกิจกรรมเสริมคุณภาพ เช่น
การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การดูแลผู้รับทุนการศึกษา การส่งเสริมโอกาส
การมีงานท�ำของผู้ที่จะจบการศึกษา และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.6 การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินโครงการ

ข้อ 5 ข้อเสนอโครงการ

ข้อเสนอโครงการต้องแสดงแนวคิด วิธีการด�ำเนินงาน และแผนงบประมาณที่ชัดเจนตาม
รายการส�ำคัญ โดยมีข้อมูลและหลักฐานที่เชื่อถือได้ สนับสนุนตามประเด็น ดังต่อไปนี้
5.1 ความพร้อมและความเชื่อมั่น สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านสาขา
หลักสูตรตามข้อ 1 รวมถึงโอกาสการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching
Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาทีผ่ า่ นมาซึง่ ได้รบั การจ้างงาน
เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
5.2 การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทนุ การศึกษาแก่สถานศึกษา สถานศึกษาต้องเสนอ
แนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตามหลักสูตรสาขาที่เปิดการเรียนการสอน
ให้กบั สถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นกลุม่ ยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่นอย่างน้อย
ในเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่
5.3 วิธกี ารค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ
และวิธีการในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 8 ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องแสดงให้เห็นมาตรการในการให้ความเป็นธรรม กรณีมีข้อทักท้วง
เกี่ยวกับการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน
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5.4 การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุนให้สามารถเรียนจบตาม
ก�ำหนดเวลา สถานศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้ค�ำปรึกษาแก่
ผู้รับทุน รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา
รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่
การจัดอาจารย์ที่ปรึกษา การเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ ระบบดูแลความเป็นอยู่และ
สวัสดิภาพของผู้รับทุน การจัดเตรียมหอพักโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและมีราคาเหมาะสม
การให้ค�ำปรึกษาเรื่องการวางแผนใช้จ่ายของผู้รับทุน เป็นต้น
ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้านสภาพแวดล้อม
ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ความเสีย่ งจากสิง่ เสพติดและอบายมุข
รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม โดยจัดมาตรการในการดูแล ป้องกัน
ปัญหา ติดตาม เฝ้าระวัง และมีระบบการแก้ไขปัญหาเมือ่ พบกรณีผดิ ปกติทจี่ ะส่งผลให้ผรู้ บั ทุนเรียน
ไม่จบตามก�ำหนด
5.5 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูง สถานศึกษาต้อง
แสดงให้เห็นว่า มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่น�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship
Skills) ที่มีจุดเน้นตามข้อ 1 ของประกาศฯ และด�ำเนินการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
1) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมทีม่ ากกว่าหลักสูตรปกติ และวางแนวทางไว้สำ� หรับผูร้ บั
ทุนแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้รับทุน
ให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
5.6 การส่งเสริมโอกาสการมีงานท�ำของผูท้ จี่ ะจบการศึกษา สถานศึกษาต้องเสนอมาตรการ
บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแนวทางการส่งเสริมให้ผู้รับทุนมีงานท�ำหลังจบการศึกษา เช่น
การท�ำความร่วมมือกับภาคี ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และท้องถิน่ มีความร่วมมือผลิตบุคลากรให้แก่บริษทั
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
มีการประกันการมีงานท�ำของผู้รับทุน
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ข้อ 6 ประเภททุนสายอาชีพชั้นสูง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุน 5 ปี (ปวช.

ต่อเนือ่ ง ปวส.) และทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) หรือประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล ให้สถานศึกษา
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจัดท�ำข้อเสนอโครงการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทั้ง 2 ประเภทก็ได้
ในกรณีที่เสนอโครงการทั้ง 2 ประเภท ให้แยกเสนอเป็น 2 โครงการ
สถานศึกษาทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการต้องจัดท�ำข้อเสนอโครงการ โดยโครงการหนึง่ ๆ ต้อง
ระบุจ�ำนวนผู้ขอรับทุนที่สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป แต่เมื่อ
รวมทุกข้อเสนอโครงการแล้วต้องมีจ�ำนวนผู้ขอรับทุนไม่เกิน 150 คนต่อสถานศึกษา และระบุสาขา
จ�ำนวนไม่เกิน 5 สาขารวมทุกโครงการ
สถานศึกษาที่มีเขตพื้นที่ หรือวิทยาเขต หรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขตพื้นที่หรือวิทยาเขต
ให้เสนอโครงการรวมกันในนามสถานศึกษาเท่านั้น

ข้อ 7 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ

กสศ. จะแต่งตัง้ คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
ที่สถานศึกษาเสนอ โดยพิจารณาคุณภาพตามประเด็นในข้อ 5
นอกจากการพิจารณาเอกสารแล้ว คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
หรือเชิญผู้แทนสถานศึกษาไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไปเยี่ยมสถานศึกษาด้วยก็ได้
ทัง้ นี้ กสศ.จะได้มกี ารพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกข้อเสนอ
โครงการทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุด (ประมาณการขัน้ ต้น 50 โครงการ) ภายใต้วงเงินงบประมาณทีส่ ามารถ
สนับสนุนได้
การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ กสศ. แต่งตั้งถือเป็นที่สุด
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ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
คุณสมบัติทั่วไป
1. ก�ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) หรือ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
คุณสมบัติทั่วไป
1. ก�ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ต้องมี
หลักฐาน และมีผู้รับรองจ�ำนวน 3 คน
2.2 กรณีเป็นผูด้ อ้ ยโอกาส ต้องมีหลักฐานและ
ผู้รับรอง 3 คน

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุน ทรัพย์ ต้องมี
หลักฐาน และผู้รับรอง ดังนี้
(1) กรณีเป็นนักเรียนที่ได้รบั เงินอุดหนุน
จากรัฐในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์
ต้องมีผู้รับรอง 1 คน
(2) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนที่
ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในกรณี
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แสดงข้อมูล
บ่งชี้และมีผู้รับรองจ�ำนวน 3 คน
2.2 กรณีเป็นผูด้ อ้ ยโอกาส ต้องมีหลักฐานและ
ผู้รับรอง 3 คน
3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถ 3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถ
พิเศษ เพือ่ ให้มโี อกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร พิเศษ เพือ่ ให้มโี อกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร
โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาค 3.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาค
การศึกษา) ไม่ต�่ำกว่า 3.00 และให้มีการ
การศึกษา) ไม่ต�่ำกว่า 3.00 และให้มีการ
ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของ
ประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของ
ผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
ผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
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ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)

ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) หรือ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
3.2 เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษโดดเด่ น
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สถานศึกษาเปิดรับ
และมี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดช่ ว งชั้ น
(5 ภาคการศึกษา) ไม่ต�่ำกว่า 2.50 ได้แก่
ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัลระดับ
จังหวัด/กลุม่ จังหวัด หรือมีหลักฐานยืนยัน
ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วม
ประกวดและมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือมีผลงานมีการ
ใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

3.2 กรณีเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ ได้รับการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข มีเกรดสะสมอยู่ในล�ำดับที่
ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 30 บนของระดั บ ชั้ น
ไม่ตำ�่ กว่า 2.50 เมือ่ เทียบกับกลุม่ นักเรียน
ม.3 ของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนมี
นักเรียนในระดับชัน้ ม.3 ทีอ่ ยู่ในโครงการ
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข จ�ำนวนรวม 100 คน ผู้มี
คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ได้แก่ ผู้มีเกรดเฉลี่ย
สูงไม่เกิน 30 อันดับแรก) และมีเกรด
สะสมไม่ต�่ำกว่า 2.50
3.3 เป็ น ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษโดดเด่ น ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาที่สถานศึกษาเปิดรับ
และมี เ กรดเฉลี่ ย สะสมตลอดช่ ว งชั้ น
(5 ภาคการศึกษา) ไม่ต�่ำกว่า 2.50 ได้แก่
ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่ง
ประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัลระดับ
กลุม่ โรงเรียน หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วมประกวด
และมี ชิ้ น งานอย่ า งน้ อ ยในระดั บ กลุ ่ ม
โรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์
ได้จริงในเชิงพาณิชย์
คุณสมบัติเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการ 1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการ
ศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด ศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ
2. มีประสบการณ์ในการท�ำกิจกรรมสร้างสรรค์ 2. มีความรูค้ วามสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ใน
เพือ่ ส่วนรวม และไม่มพี ฤติกรรมทีส่ อ่ ว่าจะเป็น การประดิษฐ์นวัตกรรม มีประสบการณ์อาชีพ
อุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
กับผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้าง
สรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่า
จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน
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ข้อ 9 การคัดเลือกผู้รับทุน

ให้สถานศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการคัดเลือกผูร้ บั ทุน
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 8 ดังนี้
9.1 เพื่อเป็นข้อมูลขั้นต้นในการที่สถานศึกษาจะใช้ประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก กสศ. จะ
แจ้งข้อมูลบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีสัดส่วนจ�ำนวนเด็กขาดแคลนทุนทรัพย์สูงในแต่ละจังหวัดให้
สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
9.2 การคัดเลือกผูร้ บั ทุนให้มกี ารประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูร้ บั ทุนในการศึกษา
ต่อสายอาชีพและคัดเลือกจากผู้สมัครขอรับทุน โดยในการคัดเลือกจะต้องด�ำเนินการด้วยความ
รอบคอบทุกขั้นตอน โดยยึดหลักความถูกต้อง ความเป็นธรรม และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสถานศึกษาต้องประกาศขั้นตอนคัดเลือกให้ทราบ
เป็นการทั่วไปอย่างเปิดเผยด้วย
การคัดเลือกผู้รับทุนให้มีจ�ำนวนนักเรียนที่ศึกษาอยู่นอกจังหวัดที่ตั้งของสถานศึกษาที่ผ่าน
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ�ำนวนผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร)
การคัดเลือกผู้รับทุนจากกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ให้มีจ�ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจ�ำนวนผู้ได้รับ
การคัดเลือกทัง้ หมด โดยระบุลกั ษณะด้อยโอกาสทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 4
9.3 เมื่อคัดเลือกผู้ขอรับทุนแล้วให้แต่ละสถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ทราบเป็นการทัว่ ไปแล้วจัดให้มกี ารรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 วันท�ำการ
ทั้ง ณ ที่ท�ำการ และในระบบสารสนเทศของสถานศึกษา
9.4 ในกรณีที่มีการทักท้วงใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้รับทุน สถานศึกษาผู้คัดเลือกต้องเป็น
ผู้พิจารณาวินิจฉัยข้อทักท้วงนั้นด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมแล้วแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ กสศ.
ทราบ
9.5 คณะกรรมการคัดเลือกและสถานศึกษามีมติเห็นชอบกับบัญชีรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
การพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการของสถานศึกษาถือเป็นที่สุด
9.6 ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าคุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาไม่เป็นตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ประกาศไว้ สถานศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ทุนที่ให้แก่นักศึกษา
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9.7 เมือ่ ด�ำเนินการตาม ข้อ 9.3 ข้อ 9.4 และข้อ 9.5 แล้ว ให้สถานศึกษาผูค้ ดั เลือกส่งรายชือ่
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกไปยัง กสศ. ในการนี้ กสศ. อาจมีการสุม่ ตรวจคุณสมบัตขิ องผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก
ด้วยก็ได้
9.8 สถานศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต้องจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานที่
ได้รบั จากผูส้ มัครขอรับทุน รวมถึงข้อมูลเอกสารหลักฐานทีส่ ถานศึกษาใช้ประกอบการพิจารณา เพือ่
พร้อมรับการตรวจสอบ

ข้อ 10 กสศ. จะท�ำสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกกับ
สถานศึกษา

และสถานศึกษามีความรับผิดชอบที่จะต้องด�ำเนินงานตามโครงการเพื่อให้ผู้รับทุนได้รับการ
ศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กสศ. อาจปรับปรุงรายละเอียดของข้อเสนอโครงการก่อนด�ำเนินงานก็ได้ ทั้งนี้ กสศ. จะได้
เชิญผู้แทนสถานศึกษาร่วมปรึกษาหารือในการปรับปรุงดังกล่าวให้เหมาะสม
กสศ. มีความรับผิดชอบที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่ได้ตกลงกัน รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมคุณภาพตามความเหมาะสม

ข้อ 11 สถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูล
ผู้รับทุนผ่านรูปแบบที่ กสศ. ก�ำหนด

และจัดส่งเอกสารให้แก่ กสศ. รวมถึงด�ำเนินการท�ำสัญญากับผูร้ บั ทุนในฐานะผูร้ บั มอบอ�ำนาจ
และเป็นผู้ก�ำกับดูแลผู้รับทุน ให้ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางที่ กสศ. ก�ำหนด

ข้อ 12 เมื่อผู้รับทุนจบการศึกษาตามโครงการแล้ว

ไม่มขี อ้ ผูกพันทีผ่ รู้ บั ทุนจะต้องชดใช้ทนุ ที่ได้รบั ไป แต่ในกรณีทผี่ รู้ บั ทุนรายใดไม่สามารถเรียน
จนจบการศึกษา ผู้รับทุนรายนั้นจะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาชดใช้ทุน หากผู้รับทุนสละสิทธิ์
การรับทุน หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้งการศึกษา ยุติการศึกษา หรือเลิกศึกษา ก่อนส�ำเร็จการศึกษา
ตามโครงการโดยไม่ได้รบั ความเห็นชอบของสถานศึกษาหรือ กสศ. ผูร้ บั ทุนจะต้องชดใช้ทนุ ที่ได้รบั
จาก กสศ. ซึง่ ได้แก่ ค่าใช้จา่ ยประจ�ำเดือน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ยกเว้นกรณีทเี่ ป็นเหตุสดุ วิสยั
หรือผู้รับทุนมีเหตุผลความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
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ข้อ 13 กสศ. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ

โดยสถานศึกษาต้องจัดท�ำแผนงบประมาณ ดังนี้
13.1 งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายส�ำหรับการคัดเลือกผู้รับทุนในอัตรา 1,500 บาทต่อ
คน จ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย อย่างน้อยในกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทนุ การศึกษาแก่สถานศึกษาและนักเรียน ทีเ่ ป็นการท�ำงาน
เชิงรุกในการแนะแนวสร้างความเข้าใจถึงหลักสูตรสาขาที่เปิดการเรียนการสอน
2) กิจกรรมการคัดกรองความยากจนผ่าน Application ของ กสศ. โดยการเยี่ยม
บ้าน และการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
13.2 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน จ�ำนวน 10,000 บาท
ต่อผู้รับทุนต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพ อย่างน้อยในกิจกรรม 1 - 5 ดังนี้
1) กิจกรรมการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้รับทุน
2) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยูแ่ ละสวัสดิภาพของผูร้ บั ทุนให้สามารถเรียน
จบตามก�ำหนดเวลา ทั้งด้านวิชาการและทางสังคม
3) กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผูร้ บั ทุนให้มคี ณ
ุ ภาพ
สูงน�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัล และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Skills)
4) กิจกรรมพัฒนาการท�ำงานร่วมกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม
5) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
13.3 กิจกรรมเสริมคุณภาพที่ กสศ. จะจัดให้รวมถึง
1) การเสริมคุณภาพผู้รับทุนระหว่างเรียนผ่าน Enrichment Program จ�ำนวนภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง
2) กิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างประเทศ
ส�ำหรับผู้รับทุนที่มีความสามารถโดดเด่น และครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าใช้จ่ายในข้อ 13.1 และ ข้อ 13.2 ให้สถานศึกษาจัดท�ำแผนงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอโครงการ (Proposal)
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ข้อ 14 กสศ. จะจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาด�ำเนินการเพื่อ
เบิกจ่ายให้กับผู้รับทุน ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส.)
คุณสมบัติทั่วไป
1. ค่าใช้จา่ ยรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และ
ค่าที่พัก) เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน
3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดย
ให้สถานศึกษาเสนออัตราเป็น ส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอโครงการ
เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการ
รั บ ทุนอื่นของภาครัฐที่มีลัก ษณะซ�้ำซ้อนกัน
ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

ทุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) หรือ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี
คุณสมบัติทั่วไป
1. ค่าใช้จา่ ยรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และ
ค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน
ในกรณีหลักสูตรมีระยะเวลาเรียน 2.5 ปี หรือ
3 ปี ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะอยู่ในอัตรา 6,000
บาท หรือ 5,000 บาท ต่อ 1 ทุนตามล�ำดับ
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดย
ให้สถานศึกษาเสนออัตราเป็น ส่วนหนึ่งของ
ข้อเสนอโครงการ
เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการ
รับทุนอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะซ�้ำซ้อ นกัน
ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)

ข้อ 15 เพื่อให้การส่งเสริมผู้รับทุน

ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย กสศ. อาจสร้างกลไก
และจัดให้มมี าตรการส่งเสริมการด�ำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
โดยสถานศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของ กสศ. และหน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือ เช่น
15.1 การติดตามความก้าวหน้าโดยคณะอนุกรรมการก�ำกับทิศทาง
15.2 การสนับสนุนการท�ำงานทางวิชาการโดยคณะผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
ด�ำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และตามที่สถานศึกษาเสนอไว้ในข้อเสนอ
โครงการ ทั้งนี้ อาจมีมาตรการเสริมในระยะขับเคลื่อนโครงการให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

19

15.3 การสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการและนวัตกรรมการท�ำงาน ระหว่าง
สถานศึกษา และระหว่างผู้รับทุน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
15.4 การจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานของสถานศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
15.5 การวิจัยประเมินผลความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานทั้งด้านผลลัพธ์ผลตอบแทน
(Return on Investment) ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยร่วมด�ำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ
สถาบันวิชาการ  และองค์กรระหว่างประเทศที่เป็นอิสระ
15.6 หลังจากผูร้ บั ทุนส�ำเร็จการศึกษา จะมีกลไกการติดตามประเมินผลทัง้ เชิงปริมาณ และ
คุณภาพของผูท้ สี่ ำ� เร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึง่ เป็นการสะท้อนถึงความส�ำเร็จของสถาน
ศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กบั ผูร้ บั ทุนให้เป็นผูม้ ศี กั ยภาพตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และการประเมินผลโครงการในภาพรวม
ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องยินยอมให้ กสศ. เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามข้อ 15.1 - 15.6 หรือให้
ข้อมูลใด ๆ ตามที่ กสศ. หรือผู้แทนร้องขอ

ข้อ 16 ปฏิทินการด�ำเนินงาน
การประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรม

คัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ
ประกาศทุน

ระยะเวลา
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน
- เดือนธันวาคม 2563

23 พฤศจิกายน
- 21 ธันวาคม 2563
เปิดรับข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์
27 พฤศจิกายน
- 21 ธันวาคม 2563
พิจารณาข้อเสนอโครงการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในเดือนมกราคม 2564
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและแจ้งผลการพิจารณา ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เพื่อด�ำเนินการคัดเลือกผู้รับทุน
2564
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์
2564
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กิจกรรม

การคัดเลือกผู้รับทุน
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ ค้นหา
และคัดเลือกผู้รับทุน
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนให้ทราบเป็นการทั่วไปแล้วจัดให้มีการรับฟัง
ข้อทักท้วงผลการคัดเลือก
สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้รับทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้ กสศ.
สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้รับทุน
จัดท�ำข้อตกลงโครงการ
การด�ำเนินงานของสถานศึกษา
ปฐมนิเทศสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2564
ภายในเดือนมีนาคม 2564
ภายในเดือนเมษายน 2564
ภายในเดือนเมษายน 2564
ภายในเดือนเมษายน 2564

ภายในเดือนพฤษภาคม
2564
เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กระบวนการพัฒนาผู้เรียน
พฤษภาคม 2564
เป็นต้นไป
เสริมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง ตลอดระยะเวลาโครงการ
สถานศึกษา
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บัญชีแนบท้าย 2
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

รายชื่อตัวอย่างหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

ที่ตอบโจทย์สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
(First S-curve) และอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างซ่อมบ�ำรุง
7. สาขาวิชาช่างโทรคมนาคม
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์
9. สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
10. สาขาวิชาเครื่องกลเกษตร
กลุ่มสาขาการจัดการโลจิสติกส์
1. สาขาวิชาโลจิสติกส์
กลุ่มสาขาดิจิทัล
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
กลุ่มสาขาเกษตรกรรม
1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาขาประมง
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น�้ำ
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
- สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
- สาขางานผลิตเครื่องจักรกล
3. สาขาวิชาไฟฟ้า
- สาขางานบ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบ
ขนส่งทางราง
4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
- สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
5. สาขาวิชาช่างกายอุปกรณ์
6. สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
7. สาขาวิชาช่างอากาศยาน
8. สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
9. สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบ�ำรุงระบบ
ขนส่งทางราง
10. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
กลุ่มสาขาเกษตรกรรม
1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
3. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
4. สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
3. สาขาเทคโนโลยีระบบสมองกล
(ฝังตัวและ IOT)
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
1. สาขาวิชาการดนตรี
2. สาขาวิชาการสร้างเครื่องดนตรีไทย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
กลุ่มสาขาประมง
1. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
2. สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น�้ำ
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตร
เชิงนิเวศ
2. สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น
กลุ่มสาขาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
1. สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสร้างเครื่องดนตรีไทย
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบแสง
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเสียง
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บัญชีแนบท้าย 3
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

หลักเกณฑ์ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของ กสศ.
1. ข้อมูลรายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือน

พิจารณารายได้เฉลีย่ ต่อคน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน ซึง่ จะเป็นเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาพิจารณา
เป็นหลัก

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นๆ
ประกอบด้วย สถานะครัวเรือน 8 ด้าน ได้แก่
2.1 ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง
2.2 การอยู่อาศัย
2.3 ลักษณะที่อยู่อาศัย
2.4 ที่ดินท�ำการเกษตร (รวมเช่า)
2.5 แหล่งน�้ำดื่ม
2.5 แหล่งไฟฟ้า
2.7 ยานพาหนะในครัวเรือน
2.8 ของใช้ในครัวเรือน

3. ส�ำหรับพืน้ ทีซ่ งึ่ มีคา่ ครองชีพสูงกว่าเกณฑ์รายได้เฉลีย่ ต่อคนที่ กสศ.
ก�ำหนดไว้
กสศ.อาจพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ในระดับพื้นที่ประกอบการคัดกรองเพื่อให้สอดคล้องกับระดับ
ค่าครองชีพในพื้นที่
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บัญชีแนบท้าย 4
ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณารับรองข้อมูลการด้อยโอกาส
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ผู้ด้อยโอกาสที่มีสิทธิ์ขอรับทุน ได้แก่ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ
ในกรณีต่าง ๆ (ตามที่ระบุไว้ในประกาศ กสศ.) อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
เสมอภาคกับผู้อื่น โดยผู้ด้อยโอกาสประเภทต่าง ๆ ที่ประสงค์จะขอรับทุนต้องมีการรับรองข้อมูล
การด้อยโอกาสของกลุ่มเป้าหมายโครงการ มีความน่าเชื่อถือ ชัดเจน สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้
ให้ผขู้ อรับทุน/สถานศึกษาจัดให้มเี อกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณารับรอง ดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับแต่ละลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุนตามโครงการนี้และแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็น
ผูป้ ระสบภาวะดังกล่าว อันจะส่งผลให้ไม่ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีเ่ สมอภาคกับผูอ้ นื่ โดยเอกสาร
หลักฐานเป็นเอกสารต้นฉบับ ในกรณีที่เป็นเอกสารส�ำเนาจัดให้มีการรับรองส�ำเนาถูกต้อง พร้อม
แนบส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน มาพร้อมกับใบสมัครตามแนวทาง/ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
(1) เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ไม่มีที่อยู่อาศัยพักพิงเป็น • หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักแหล่งแน่นอน ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างไร้ทิศทางขาด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ปัจจัยพื้นฐานในการด�ำรงชีวิต เสี่ยงต่อการประสบ ของมนุษย์
ภัยอันตรายและเป็นปัญหาสังคม
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
(2) เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือเด็กก�ำพร้า หมายถึง เด็กที่
มารดาคลอดทิ้งไว้ในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่
ต่างๆ รวมไปถึงเด็กทีบ่ ดิ ามารดาปล่อยทิง้ ไว้ให้มชี วี ติ
อยู่ล�ำพังหรืออยู่กับบุคคลอื่น โดยไม่ได้รับการเลี้ยง
ดูจากบิดามารดา ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุจากปัญหาการ
หย่าร้างหรือครอบครัวแตกแยก มีสภาพชีวิตอยู่
ท่ามกลางความสับสนขาดความรัก ความอบอุ่น
ตลอดถึงเด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู อันเนื่องมาจาก
สาเหตุอื่น
(3) เด็กที่ถูกท�ำร้ายทารุณ หมายถึงเด็กที่ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ ทางร่างกายหรือทางจิตใจ ชีวิตอยู่อย่าง
ไม่เป็นสุข ระแวง หวาดกลัว เนื่องจากถูกท�ำร้าย
ทารุณ ถูกบีบคั้น กดดันจากบิดามารดา หรือผู้
ปกครอง
(4) ผูพ้ น้ โทษ หมายถึง ผูท้ ี่ได้รบั การปลดปล่อยจากเรือน
จ�ำหรือทัณฑสถาน ได้รับการพักการลงโทษ ลดวัน
ต้องโทษจ�ำคุก อภัยโทษ และได้รับการปลดปล่อย
เมื่ อ จ� ำ คุ ก ครบก� ำ หนดตามค� ำ พิ พ ากษาของศาล
รวมทั้งผู้พ้นจากการคุมประพฤติผู้พ้นจากการฟื้นฟู
สมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดตามพระราชบัญญัตฟิ น้ื ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
(5) เด็กที่ได้รบั ผลจากโรคเอดส์หรือโรคติดต่อร้ายแรงที่
สังคมรังเกียจ หมายถึง เด็กที่ติดเชื้อเอดส์ หรือมี
บิดามารดาเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ เป็นเด็กทีถ่ กู สังคม
รังเกียจ เป็นเหตุให้เด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา
หรือบริการอื่นๆ ร่วมกับเด็กปกติทั่วไปได้

26

เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
• มรณบัตรของบิดา/มารดา
• หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

• หลักฐานจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
• เอกสารรับรองการพ้นโทษ
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

• ใบรับรองแพทย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น

ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
(6) ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอดส์ และครอบครัวผู้ได้รับผล • ผูป้ ว่ ยเอดส์ หมายถึง ผูไ้ ด้รบั เชือ้ เอดส์แล้ว
กระทบ
และเมื่อร่างกายอ่อนแอ ระบบภูมิคุ้มกัน
• ผูต้ ดิ เชือ้ HIV หมายถึง บุคคลทีม่ กี ลุม่ อาการของ เสื่อมหรือไม่มีภูมิคุ้มกันของร่างกาย เกิด
โรคที่เกิดกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสื่อม การติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้งา่ ย
หรือบกพร่อง ซึ่งเกิดขึ้นมาภายหลังไม่ได้เป็นมา • ผู ้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากผู ้ ติ ด เชื้ อ HIV
แต่ก�ำเนิด โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส Human และผู้ป่วยเอดส์ หมายถึง ครอบครัวของ
Immune Deficiency Virus
ผู้ติดเชื้อ HIV และ ผู้ป่วยเอดส์
• ใบรับรองแพทย์
• หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
(7) ผู้พิการ
• ใบรับรองแพทย์
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้แก่ บุคคล • หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการไม่ได้รับโอกาสทาง
ที่สูญเสียการเห็นตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตาบอดสนิท การศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• คนตาบอด หมายถึง บุคคลทีส่ ญ
ู เสียการเห็นมาก
จนต้องใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหากตรวจวัด
ความชัดของสายตาข้างดีเมื่อแก้ไขแล้ว อยู่ใน
ระดับ 6 ส่วน 60 (6/60) หรือ 20 ส่วน 200
(20/200) จนถึงไม่สามารถรับรู้เรื่องแสง
• คนเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการ
เห็น แต่ยังสามารถอ่านอักษรตัวพิมพ์ขยายใหญ่
ด้วยอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หรือเทคโนโลยีสิ่งอ�ำนวยความสะดวก หากวัดความชัดเจน
ของสายตาข้างดีเมือ่ แก้ไขแล้วอยู่ในระดับ 6 ส่วน
18 (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 (20/70)
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคลที่
สู ญ เสี ย การได้ ยิ น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ หู ตึ ง น้ อ ยจนถึ ง หู ห นวก
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• คนหูหนวก หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการได้ยิน
มากจนไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทางการ
ได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดย
ทั่วไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการ
ได้ยิน 90 เดซิเบลขึ้นไป
• คนหูตึง หมายถึง บุคคลที่มีการได้ยินเหลืออยู่
เพียงพอทีจ่ ะได้ยนิ การพูดผ่านทางการได้ยนิ โดย
ทั่วไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการ
ได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน น้อยกว่า 90
เดซิเบลลงมาถึง 26 เดซิเบล
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ บุคคลที่มี
ความจ�ำกัดอย่างชัดเจนในการปฏิบัติตน (Functioning)
ในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ ความสามารถทาง
สติปัญญาต�่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยอย่างมีนัยส�ำคัญร่วมกับ
ความจ�ำกัดของทักษะการปรับตัวอีกอย่างน้อย 2 ทักษะ
จาก 10 ทักษะได้แก่ การสื่อความหมายการดูแลตนเอง
การด�ำรงชีวิตภายในบ้านทักษะทางสังคม/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การรู้จักใช้ทรัพยากรในชุมชน การรู้จัก
ดูแลควบคุมตนเอง การน�ำความรู้มาใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
การท�ำงาน การใช้เวลาว่างการรักษาสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ทัง้ นี้ได้แสดงอาการดังกล่าวก่อนอายุ
18 ปี

28

ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลือ่ นไหว
หรือสุขภาพ
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
• บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการ
เคลือ่ นไหว ได้แก่ บุคคลทีม่ อี วัยวะไม่สมส่วนหรือ
ขาดหายไป กระดูกหรือกล้ามเนื้อผิดปกติ มี
อุปสรรคในการเคลือ่ นไหวความบกพร่องดังกล่าว
อาจเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคของระบบ
กล้ามเนื้อและกระดูก การไม่สมประกอบมา
แต่ก�ำเนิด อุบัติเหตุหรือโรคติดต่อ
• บุคคลทีม่ คี วามบกพร่องทางสุขภาพ ได้แก่ บุคคล
ที่มีความเจ็บป่วยเรื้อรังหรือมีโรคประจ�ำตัวซึ่ง
จ�ำเป็นต้องได้รบั การรักษาอย่างต่อเนือ่ ง และเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งมีผลท�ำให้เกิดความ
จ�ำเป็นต้องได้รับการศึกษาพิเศษ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ได้แก่ บุคคลที่มี
ความผิดปกติในการท�ำงานของสมองบางส่วน ทีแ่ สดงถึง
ความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะ
ความสามารถด้านใดด้านหนึง่ หรือหลายด้าน คือ การอ่าน
การเขียน การคิดค�ำนวณ ซึ่งไม่สามารถเรียนรู้ในด้านที่
บกพร่องได้ทั้งที่มีระดับสติปัญญาปกติ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา ได้แก่
บุคคลที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด เช่น เสียง
ผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติหรือ
บุคคลที่มีความบกพร่อง ในเรื่องความเข้าใจหรือการใช้
ภาษาพูด การเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบ เนื้อหาและหน้าที่
ของภาษา
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ลักษณะ/ประเภทของผู้รับทุน
เอกสารหลักฐานสนับสนุนการพิจารณา
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์
ได้แก่ บุคคลที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติเป็น
อย่างมาก และปัญหาทางพฤติกรรมนั้นเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากความบกพร่องหรือความผิดปกติ
ทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรูอ้ ารมณ์หรือความ
คิด เช่น โรคจิตเภท โรคซึมเศร้า โรคสมองเสื่อม เป็นต้น
บุคคลออทิสติก ได้แก่ บุคคลที่มีความผิดปกติของระบบ
การท�ำงานของสมองบางส่วนซึ่งส่งผลต่อความบกพร่อง
ทางพัฒนาการด้านภาษา ด้านสังคมและการปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม และมีข้อจ�ำกัดด้านพฤติกรรม หรือมีความ
สนใจจ�ำกัดเฉพาะเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ โดยความผิดปกตินนั้
ค้นพบได้ก่อนอายุ 30 เดือน
บุคคลพิการซ้อน ได้แก่ บุคคลที่มีสภาพความบกพร่อง
หรือความพิการมากกว่าหนึ่งประเภทในบุคคลเดียวกัน
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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แนวทางการคัดเลือกผู้ขอรับทุน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

1
2

3
4
5
6

ต้นเดือน ก.พ. 64
กสศ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
กลางเดือน ก.พ. 64
• กสศ.จัดประชุมชี้แจงถึงแนวทางการคัดเลือกผู้ขอรับทุน
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงกับสถานศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือก
• กสศ.แจ้งข้อมูลบัญชีรายชื่อโรงเรียนที่มีสัดส่วนจ�ำนวน
นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์สูง
• สถานศึกษาท�ำแผนปฏิทนิ การคัดเลือก งบประมาณ และ
กระบวนการคัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ก.พ. - มี.ค. 64
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการฯ
ผู้ขอรับทุนยื่นใบสมัคร
ให้สถานศึกษา

• ม.3/เทียบเท่า
• ม.6/ปวช.3/เทียบเท่า

สถานศึกษาคัดกรองใบสมัครและคุณสมบัติ
ของผู้สมัครจากใบสมัคร
สถานศึกษาจัดกระบวนการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการ
คัดเลือกด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น การสัมภาษณ์
การหาข้อมูล และการมีส่วนร่วมจากชุมชน ครู
และโรงเรียน

• ใบสมัคร
• การรับรองความยากจนด้อยโอกาส
 กรณีนักเรียนยากจน
 แบบฟอร์ม สายอาชีพ 01
 แบบรับรอง 3 ฝ่าย
 ครูประจ�ำชั้น
 บิดา มารดา ผู้ปกครอง
 ข้าราชการระดับ 5/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้บริหารท้องถิ่น
 กรณีนักเรียนรับเงินอุดหนุน
 แบบรับรองโดยครูประจ�ำชั้น
 กรณีนักเรียนด้อยโอกาส
 แบบรับรอง 3 ฝ่าย
 ครูประจ�ำชั้น
 บิดา มารดา ผู้ปกครอง
 ข้าราชการระดับ 5/ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/
ผู้บริหารท้องถิ่น
 หลักฐานประกอบที่เชื่อถือได้
• การรับรองศักยภาพ
• เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
• ความยากจน
• การด้อยโอกาส
• ศักยภาพ
 คะแนนสะสม
 ความสามารถพิเศษ
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7
8
9

10

11
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สถานศึกษากรอกข้อมูลผู้ขอรับทุน
ที่ผ่านการคัดเลือก (shortlist)
ผ่านระบบออนไลน์

กรณี
นักเรียน
ยากจน

สถานศึกษาตรวจสอบความยากจน
และด้อยโอกาสของผู้ขอรับทุนที่ผ่าน
การคัดเลือก

ในกรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้อง
กับฐานข้อมูลที่ กสศ. มีอยู่
กสศ. จะส่งข้อมูลให้สถาน
ศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง

กลาง มี.ค. 64
สถานศึกษาประกาศรายชื่อผู้รบั ทุนที่
ผ่านการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วกัน
แล้วจัดให้มกี ารรับฟังข้อทักท้วงผลการ
การคัดเลือก
เม.ย. 64
สถานศึกษายืนยันรายชื่อผู้รับทุน
ที่ผ่านการคัดเลือกให้ กสศ.
ผ่านระบบออนไลน์
*สถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
ทีไ่ ด้รบั จากผูร้ บั ทุน รวมถึงข้อมูลเอกสาร
หลักฐานที่สถานศึกษาใช้ประกอบการ
พิจารณาพร้อมรับการตรวจสอบ
*กสศ. อาจมีการสุ่มตรวจคุณสมบัติ
ของผู้ได้รบั การคัดเลือกด้วยก็ได้
เม.ย. 64
กสศ. จัดท�ำสัญญากับสถานศึกษา

สถานศึกษาตรวจสอบความ
ยากจนผ่าน Application CCT
ของ กสศ.
รั บ รองโดยครู คศ.1 หรื อ
อาจารย์สถาบันนั้น

กรณี
นักเรียนรับ
เงินอุดหนุน

กรณี
นักเรียน
ด้อยโอกาส

ในกรณีที่ข้อมูลไม่สอดคล้อง
กับฐานข้อมูลที่กสศ. มีอยู่
กสศ. จะส่งข้อมูลให้สถาน
ศึ ก ษาเพื่ อ ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
สถานศึ ก ษาตรวจสอบโดย
วิธีการตามสมควร

ประกาศส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรือ
่ ง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

่ ง
(ทุน 5 ปี ปวช. ต่อเนือ
ปวส./อนุปริญญา)
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แบบเสนอ
“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564”
(ทุน

5 ปี ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ค�ำอธิบาย
1. ก่อนจัดท�ำแบบเสนอโครงการ สถานศึกษาควรศึกษาประกาศส�ำนักงานกองทุนเพือ่ ความ
เสมอภาคทางการศึกษา เรือ่ ง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2564 อย่าง
ละเอียด และยื่นแบบเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://eefinnovet.com โดย
กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามก�ำหนดให้ครบถ้วน
2. แบบเสนอโครงการการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาต่อสายอาชีพชัน้ สูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
3. สถานศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

แบบเสนอโครงการส�ำหรับสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอโครงการ

ค�ำรับรอง

การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://eefinnovet.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง
ปวส./อนุปริญญา) ของ (ชื่อสถานศึกษา)…………………………………………………………..………………….
2. ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ
(ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตหรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขตพื้นที่หรือ
วิทยาเขต ให้เสนอโครงการในนามสถานศึกษาเท่านั้น)
ชือ่ สถานศึกษา…………………………………………………………….…………………………………...………………….....…
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์……..………………..........………………………โทรสาร……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
สังกัด
☐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			 ☐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
			 ☐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
			 ☐ อื่น ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………….
ประเภท ☐ รัฐ  
☐ เอกชน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ☐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
					☐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
					☐ อนุปริญญา หลักสูตร...................ปี..................เดือน
					☐ อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………….................
จ�ำนวนนักศึกษาทั้งสถานศึกษา ...………….…. คน  จ�ำนวนอาจารย์ทั้งสถานศึกษา ………..……. คน
แบ่งออกเป็น อาจารย์ประจ�ำ...........คน อาจารย์อัตราจ้าง............คน อื่นๆ (โปรดระบุ).........คน
จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน…………………….หลักสูตร
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ผู้บริหารสถานศึกษา
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์……..………………..........………………………โทรสาร……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (ผูด้ ำ� เนินการหลักของโครงการ โดยเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ อยู่ในระดับผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือไม่ตำ�่ กว่ากว่าระดับหัวหน้า
แผนกที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ยื่นเสนอขอ โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ต�ำแหน่งในสถานศึกษา…………………………………...…………………………………….....................................…
วิชาทีส่ อน……………………………………………………….ระดับชัน้ ทีส่ อน…………………………………………………
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ……..…………....………………………Line ID:……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
4. ผู้ประสานงานหลักของโครงการ (ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ ในการประสานงานการด�ำเนินการกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาทิเช่น การน�ำส่งผลงานประกอบการเบิก
เงินงวด การนัดหมายการประชุม การจัดกิจกรรม ฯลฯ)
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ต�ำแหน่งในสถานศึกษา…………………………………...…………………………………….....................................…
วิชาทีส่ อน……………………………………………………….ระดับชัน้ ทีส่ อน…………………………………………………
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ……..…………....………………………Line ID:……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
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5. สถานศึกษาเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่
☐ ไม่เคยรับทุน กสศ.
☐ เคยรับทุน กสศ.
โปรดระบุชื่อโครงการ ส�ำนักฯ ที่รับทุน และความส�ำเร็จของโครงการโดยย่อ
ชื่อโครงการ

ได้รับทุนจาก
ส�ำนักฯ ของ
กสศ.

งบประมาณ
รวม

จ�ำนวนกลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
โครงการ

ความส�ำเร็จ
ของโครงการ
โดยย่อ

- ในกรณีที่โครงการที่ได้รับทุน จาก กสศ. ยังคงด�ำเนินการอยู่ สถานศึกษาจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการการก�ำกับดูแลของโครงการที่เสนอใหม่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทุน 5 ปี ปวช ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา จ�ำนวนรวม...............คน
(ระบุชื่อหลักสูตรสาขาที่ได้รับการอนุมัติ โดยทั้งสองประเภททุนจะต้องมีจ�ำนวนหลักสูตรสาขา
ไม่เกิน 5 หลักสูตรสาขา และจะต้องมีผู้รับทุนไม่น้อยกว่า 30 คน และไม่เกินกว่า 150 คน)
2. สาขาวิชาที่สถานศึกษาเสนอ สาขาที่ท่านเห็นว่ามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
สามารถเสนอจ�ำนวนหลักสูตรสาขาไม่เกิน 5 สาขา โปรดระบุหลักสูตรสาขา ดังนี้
2.1 ปวช. หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………........จ�ำนวน………………..คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
		 ☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
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จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน/
ผลงานวิชาการ

ระยะเวลาในการ
เป็นครู/อาจารย์
ประจ�ำสาขา

โดยจะสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา (โปรดระบุชื่อหลักสูตร
สาขาทีจ่ ะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ทีท่ ำ� การเปิดสอนในสถานศึกษาของ
ท่านให้ครบถ้วน)
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)......................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)........................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา).....................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
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2.2 ปวช. หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………………………จ�ำนวน…………คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภา
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน/
ผลงานวิชาการ

ระยะเวลาในการ
เป็นครู/อาจารย์
ประจ�ำสาขา

โดยจะสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา (โปรดระบุชื่อหลักสูตร
สาขาทีจ่ ะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ทีท่ ำ� การเปิดสอนในสถานศึกษาของ
ท่านให้ครบถ้วน)
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- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)......................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)........................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา).....................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
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2.3 ปวช. หลักสูตรสาขา……………………………………..…………………………….จ�ำนวน………………..คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
		 ☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
		 ☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน/
ผลงานวิชาการ

ระยะเวลาในการ
เป็นครู/อาจารย์
ประจ�ำสาขา

โดยจะสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา (โปรดระบุชื่อ
หลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่ท�ำการเปิดสอนในสถาน
ศึกษาของท่านให้ครบถ้วน)
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- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)......................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)........................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา).....................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
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2.4 ปวช. หลักสูตรสาขา……………………………………..…………………………….จ�ำนวน………………..คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
		 ☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
		 ☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน/
ผลงานวิชาการ

ระยะเวลาในการ
เป็นครู/อาจารย์
ประจ�ำสาขา

โดยจะสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา (โปรดระบุชื่อ
หลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่ท�ำการเปิดสอนในสถาน
ศึกษาของท่านให้ครบถ้วน)

44

- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)......................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)........................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา).....................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
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2.5 ปวช. หลักสูตรสาขา……………………………………..…………………………….จ�ำนวน………………..คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
		 ☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
		 ☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/
สถาบันที่ส�ำเร็จ
การศึกษา

ประสบการณ์ท�ำงาน/
ผลงานวิชาการ

ระยะเวลาในการ
เป็นครู/อาจารย์
ประจ�ำสาขา

โดยจะสามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา (โปรดระบุชื่อ
หลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา ที่ท�ำการเปิดสอนในสถาน
ศึกษาของท่านให้ครบถ้วน)
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- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)......................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา)........................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
- (ระบุชื่อหลักสูตรสาขา).....................................................................................................................
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน
3. หลักการและเหตุผล
ระบุหลักการและเหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ
- แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของสถานศึกษาด้านหลักสูตรที่เสนอ
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- ประเมินความจ�ำเป็น ควรระบุสถานการณ์ความขาดแคลนของก�ำลังคน ข้อมูลตลาดแรงงาน
สภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- แสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น (ระบุรายละเอียดรายสาขา
ในข้อที่ 6)
- โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยรวม
อย่างไร
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
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4. วัตถุประสงค์ (ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษาและสถานศึกษา)
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ
4.1) สร้างโอกาสทีเ่ สมอภาคของเยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รบั การศึกษา
ที่มีคุณภาพระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ดังกล่าว สามารถมีงานท�ำ
4.2) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการผลิตก�ำลังคนสายอาชีพชั้นสูงให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
(สถานศึกษาระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติม)
4.3) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
4.4) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
4.5) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
1................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

5. รายละเอียดสาขาวิชาทีส่ ถานศึกษาเสนอ

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
2................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
3................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
4................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
5................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร

6. ข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงจ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรทีผ่ า่ นมา (เฉพาะหลักสูตรสาขา
ที่ต้องการยื่นเสนอขอ โดยน�ำเสนอช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังของทุกหลักสูตรสาขา  กรณีเป็น
หลักสูตรใหม่ให้น�ำเสนอเฉพาะข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาแรกเข้า) หมายเหตุ โปรดแนบเอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาที่คงอยู่และส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ในทุกหลักสูตรสาขาที่เสนอ
ชื่อหลักสูตรสาขาที่ ปีการศึกษาที่ จ�ำนวน
เสนอ ในระดับ รับนักศึกษา นักศึกษาแรก
ปวช.
เข้า
เข้า (คน)
1. สาขา ก
2. สาขา ก
3. สาขา ก
4. สาขา ข
5. สาขา ข
6. สาขา ข
7. สาขา……............
.................................

จ�ำนวนนักศึกษาออก
กลางคันในแต่ละปี
การศึกษา (คน)
2560

2561

2562

จ�ำนวนนักศึกษา
ที่ได้งานท�ำหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ (คน)

2560
2561
2562
2560
2561
2562

7. สถานทีท่ จี่ ะด�ำเนินการสอน (แยกรายหลักสูตรสาขาทีต่ อ้ งการยืน่ เสนอขอ) (ระบุสถานทีจ่ ดั การ
เรียนการสอน สถานศึกษา… ต�ำบล…อ�ำเภอ…จังหวัด….)
ชื่อหลักสูตรที่
ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน
เสนอ ในระดับ ปวช.
1.
2.
3.
4.
5.
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ต�ำบล

อ�ำเภอ

จังหวัด

ชื่อหลักสูตรที่
สามารถศึกษาต่อใน
ระดับ ปวส./
อนุปริญญา
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน

ต�ำบล

อ�ำเภอ

จังหวัด

8. แผนการด�ำเนินงาน
- ขอให้ทา่ นอธิบายแต่ละประเด็นเพือ่ ให้คณะกรรมการเข้าใจแนวคิด และแนวทางการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา เพือ่ แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�ำเนินโครงการ
8.1 สถานศึกษามีความพร้อมและความเชื่อมั่น
สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตรสาขา  บุคลากรและมิติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนในลักษณะ
Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาทีผ่ า่ นมา 
ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
ประเด็น: สถานศึกษามีความพร้อมด้านสาขาหลักสูตร บุคลากรและมิติอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาที่เสนอ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนใน
ลักษณะ Matching  Fund แสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษา
ทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้รบั การจ้างงานเป็นทีย่ อมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชน
ท้องถิ่นต่อโครงการที่เสนอและข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
อย่างไรโปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็น: หากสถานศึกษาของท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะก�ำหนด
โครงสร้างในการบริหารจัดการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และแนวทางการบริหารจัดการ ให้
ส�ำเร็จได้อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.2 สถานศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา
อย่างไร
ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิง
รุกเกีย่ วกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตาม
หลักสูตรทีเ่ ปิดการเรียนการสอนให้กบั สถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนมัธยมปลาย หรือ ปวช.หรือ
เทียบเท่ากลุม่ ยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่นในเขตพืน้ ทีท่ สี่ ถานศึกษาตัง้ อยู่ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงได้อย่างไร โปรดอธิบาย ระบุกรอบแนวคิด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแนวคิด
กลุ่มเป้า
หมาย
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พื้นที่ด�ำเนินงาน

รูปแบบ/วิธีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้า
หมาย

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายความร่วมมือ
(เช่น หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ท้องถิ่น)

8.3 สถานศึกษามีแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนอย่างไร
ประเด็น: สถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการในการค้นหานักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายได้อย่างไร
โปรดอธิบาย
ในจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
นอกจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางในการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายได้อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกนักเรียน การประเมินศักยภาพและ
ความเหมาะสมของผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย มีวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินศักยภาพผู้รับทุนอย่างไร
โปรดอธิบายระบุวิธีการและเครื่องมือในการประเมินศักยภาพผู้รับทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: หากสถานศึกษาของท่านไม่สามารถค้นหา และคัดกรองนักเรียนกลุ่ม
เป้าหมายได้ตามจ�ำนวนที่ ได้รับการจัดสรร ท่านจะมีแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้
นักเรียนตามจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.4 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้เรียนให้
สามารถเรียนจบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร
สถานศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้คำ� ปรึกษาแก่ผรู้ บั
ทุน รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของ
การศึกษา  รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านการวิชาการ
และทางสังคมให้แก่ผู้รับทุน การจัดเตรียมหอพักและระบบดูแลที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้
โดยค�ำนึงถึงราคาทีเ่ หมาะสมและความปลอดภัย การให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการวางแผนใช้จา่ ย
ของนักศึกษารับทุน แนวทางการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข การเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านการวิชาการและทางสังคมให้แก่ผู้รับทุน
ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้านสภาพ
แวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหา 
ติดตาม เฝ้าระวัง และมีระบบการแก้ไขปัญหาเมื่อพบกรณีผิดปกติที่จะส่งผลให้ผู้รับทุน
เรียนไม่จบตามก�ำหนด
กรณีหากสถานศึกษาของท่านได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ท่านสามารถจัดหอพักที่มีของ
สถานศึกษาส�ำหรับนักศึกษาผู้รับทุนของโครงการฯ เป็นการเฉพาะได้หรือไม่
☐ มี  ระบุจ�ำนวนหอพัก
ประเภทหอพัก
หอพักกลางของสถานศึกษา
หอพักของสาขา
อื่น ๆ ระบุ

จ�ำนวนห้อง

จ�ำนวนผู้รับทุนที่รองรับได้

หอพัก 1 ห้องจะสามารถจัดให้ผู้รับทุนอาศัยอยู่ได้ จ�ำนวน….......คน
อาจารย์ผู้ดูแลหอพัก สัดส่วน ครู : ผู้รับทุนในหอพัก ...........…. : ..............….
โปรดแนบแผนผังและภาพถ่ายหอพักนักศึกษา
โดยสามารถรองรับนักศึกษาทุนตามจ�ำนวนเสนอในโครงการ
☐ ได้ทั้งหมด ☐ ได้บางส่วน ระบุจ�ำนวน .......... คน จากจ�ำนวนที่เสนอทั้งหมด .......... คน
ระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ............. กิโลเมตร
☐ ไม่มี (โปรดระบุวิธีการบริหารจัดการ) สถานศึกษาจะมีวิธีการบริหารจัดการหาหอพักให้
นักศึกษาผู้รับทุน ได้อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการเสริมทักษะที่จ�ำเป็นในการปรับตัว
และการใช้ชีวิตก่อนการศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการให้แก่ผู้รับ
ทุนตลอดระยะเวลาของการศึกษาเพื่อให้เรียนจบตามที่ก�ำหนดอย่างไร รวมถึงมาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางวิชาการและมิตอิ นื่ ๆ ทีจ่ ะท�ำให้ผรู้ บั ทุนเรียนไม่จบตามก�ำหนด
โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาทุนเรือ่ งความเป็น
อยู่ตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างไร รวมทั้งมีมาตรการดูแลและป้องกันที่จะท�ำให้ผู้รับ
ทุนเรียนไม่จบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร โปรดอธิบาย
กรณีอาศัยอยู่หอพักภายในสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอาศัยอยู่หอพักภายนอกสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการวางแผนใช้จา่ ย
ของนักศึกษารับทุนอย่างไรโปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.5 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ
สูงอย่างไร โปรดอธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ฐาน STEM ในการ
สอน
สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่
น�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
การเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ จี ดุ เน้นตามสาขาทีเ่ สนอ และด�ำเนินการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ดังนี้
(1) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมที่มากกว่าหลักสูตรปกติ และวางแนวทางไว้
ส�ำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
(2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ

60

(โปรดระบุให้ครบทุกหลักสูตรสาขาที่ต้องการยื่นเสนอขอ)
1. ปวช. หลักสูตรสาขา.............................................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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2. ปวช. หลักสูตรสาขา.............................................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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3. ปวช. หลักสูตรสาขา.............................................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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4. ปวช. หลักสูตรสาขา.............................................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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5. ปวช. หลักสูตรสาขา.............................................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
ปวส./อนุปริญญา ในหลักสูตรสาขา.........................................................................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
การวัดและการประเมินผลส�ำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ (โปรดระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่จะสามารถท�ำการศึกษาต่อในระดับ ปวส./อนุปริญญา)
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การฝึกประสบการณ์ ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้รับทุน
ที่ยกระดับจากการด�ำเนินงานปัจจุบันอย่างไร โปรดอธิบาย
การด�ำเนินงานปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการยกระดับ

ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิม่ เติมจาก
การเรี ย นในหลั ก สู ต รปกติ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ รั บ ทุ น ในแต่ ล ะชั้ น ปี อ ย่ า งไร
โปรดอธิบาย
ชั้นปี
ปวช. 1
ปวช. 2
ปวช. 3
ปวส. 1
ปวส. 2

แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตรปกติ

8.6 สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานท�ำของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร
สถานศึกษาเสนอมาตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
ความต้องการตลาดแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแนวทางการส่งเสริม
ให้ผู้รับทุนมีงานท�ำหลังจบการศึกษา เช่น การท�ำความร่วมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน
และท้องถิ่น โดยหากมีโครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรให้แก่สถานประกอบการที่มี
ความชัดเจน และการันตีการมีงานท�ำของนักศึกษาทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้รับทุน เพื่อติดตาม
ประเมินผูร้ บั ทุน รวมถึงฐานข้อมูลตลาดแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวคิดและแนวทางในการส่งเสริมการมีงานท�ำแก่
ผูร้ บั ทุน ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไร เพือ่ สร้างเครือข่ายการท�ำงานให้ประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่าน มีแนวทางในการติดตามผูร้ บั ทุนหลังส�ำเร็จการศึกษา
อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของโครงการ (ส�ำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะ
ต้องด�ำเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ)

ผลผลิต

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ.
1. รายงานความก้าวหน้าของสถานศึกษารายภาคเรียน
2. รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้รับทุนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ได้แก่
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้านผลการ
เรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ
3. ระบุ อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..………

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษา
1. นักศึกษาผู้รับทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพและส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำ 
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาได้เข้มแข็ง มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพที่เป็นต้นแบบได้
3. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อย
โอกาส และประชากรของประเทศที่เหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น
3. ระบุ อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..………
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10. แผนงบประมาณ
สถานศึกษาให้รายละเอียดงบประมาณ 1 ปีตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด โดยสถานศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดท�ำแผนงบประมาณเป็นรายปีและเสนอให้คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ กสศ. พิจารณา ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษากรอกรายละเอียดผ่านทางระบบ
ออนไลน์ของ กสศ.
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11. การบริหารจัดการประเด็นทีจ่ ะท�ำให้สถานศึกษาไม่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
- ระบุประเด็นที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการการบริหารจัดการ
ประเด็นที่จะท�ำให้สถานศึกษาไม่ประสบ ผลกระทบที่คาด
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
ว่าจะเกิดขึน้
จ�ำนวนนักศึกษาผู้รับทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผู้รับทุนประสบปัญหาในการปรับตัว
และมีปัญหาทางสภาพจิตใจ
ผลการเรียนผู้รับทุนต�่ำกว่าเกณฑ์
ผู้รับทุนมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบ
การศึกษา เนื่องจากความประพฤติ เช่น
ยาเสพติด ชู้สาว การขาดเรียน
(ระบุรายละเอียดตามกรณี)
ผูร้ บั ทุนประสบปัญหาทางด้านการเรียน เช่น
เรียนไม่ทัน ไม่ชอบสาขา ไม่ส่งงานตามที่ได้
รับมอบหมาย
ผู้รับทุนส�ำเร็จการศึกษาและไม่มีงานท�ำ
อื่น ๆ ระบุ

วิธีการการบริหารจัดการและ
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
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1. สถานศึ ก ษามี แ นวทางในการแนะแนวและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ ก ษา
อย่างไร
2. สถานศึกษามีแนวทางในการค้นหานักเรียนเข้ารับ
ทุนอย่างไร
3. สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกนักเรียนเข้า
รับทุนอย่างไร
4. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแล
ความเป็นอยูแ่ ละสวัสดิภาพของผูเ้ รียนให้สามารถ
เรียนจบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร
5. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพสูงอย่างไร
6. สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการ
มีงานท�ำของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร

กรอบคุณภาพ

ประเด็นในการ
ติดตาม

แผนการ
ติดตาม

วิธีการ
ตัวชี้วัดเชิง
ประเมินผล/ ปริมาณ/
เครื่องมือ
คุณภาพ

12. การติดตาม/ประเมินผล
- ระบุแนวทางแผนการติดตาม/ประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง
- ระบุประเด็นในการติดตาม/ประเมิน ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชน
- สถานศึกษามีแนวทางที่จะติดตามผลส�ำเร็จของโครงการและประเมินผลอย่างไร
ช่วงเวลา

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

13. ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ คือ
1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผู้รับทุนในปีที่ 1 ต่อจ�ำนวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด
(โปรดระบุ) ร้อยละ ………...........................................
2) อัตราการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้รับทุนในระยะเวลา 5 ปี ต่อจ�ำนวนนักศึกษา
ผู้รับ ทุนทั้งหมด (โปรดระบุ) ร้อยละ ………...........................................
(สถานศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ)
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง

โปรดยืนยันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการของสถานศึกษาที่เสนอโครงการ
(1) ขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการเป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการ
ตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่
โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้องช�ำระคืนให้กับ กสศ.
(2) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ.เป็นการ
เฉพาะ ไม่ได้ทำ� ขึน้ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอืน่ ใดในลักษณะ
รายการของบประมาณซ�้ำซ้อน
(3) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์
ใดๆ อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานทีส่ ง่ มอบต่อ กสศ. ทัง้ หมดเป็นกรรมสิทธิต์ ามกฎหมายโดยชอบของ
กสศ.
(5) ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศ แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียด
และยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน�ำส่งแบบเสนอโครงการตาม
รายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว
(7) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับว่าการพิจารณา
ตัดสินของ กสศ. ถือเป็นที่สุด
(8) ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูล
และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการท�ำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์
ในการให้บริการแก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ กสศ.
รวมถึงเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอให้ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอืน่ นอกจากนี้
กสศ. อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของ กสศ. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์
ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก�ำไรจากการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เว้นแต่ใน
กรณีดังต่อไปนี้
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ได้แก่ บุคลากรในส่วน
งานของ กสศ.
- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการ
ด�ำเนินการทางกฎหมาย
- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งของ หน่วยงานรัฐ หรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแล กสศ.
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ. ได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่
เป็นการแสวงหาผลก�ำไร
ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
                                           (…………………………………………………………………………….)
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
       (…………………………………………………………………………….)
  ผู้บริหารสถานศึกษา
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ประกาศส�ำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เรือ
่ ง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง ปี 2564

(ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล)

แบบเสนอ
“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564”

(ทุน 2 ปี ปวส./อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ค�ำอธิบาย
1. ก่อนจัดท�ำแบบเสนอโครงการ สถานศึกษาควรศึกษาประกาศส�ำนักงานกองทุนเพือ่ ความ
เสมอภาคทางการศึกษา เรือ่ ง เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปี 2564 อย่าง
ละเอียด และยื่นแบบเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://eefinnovet.com โดย
กรอกข้อมูลและส่งเอกสารตามก�ำหนดให้ครบถ้วน
2. แบบเสนอโครงการการส่งเสริมนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาต่อสายอาชีพชัน้ สูง ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
3. สถานศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

แบบเสนอโครงการส�ำหรับสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอโครงการ

ค�ำรับรอง

การยื่นแบบเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์
ที่เว็บไซต์ http://eefinnovet.com ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อโครงการ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง ปีการศึกษา 2564 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) ของ (ชื่อสถานศึกษา)…………………………………………………………..
2. ข้อมูลองค์กรผู้เสนอโครงการ
(ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตหรือมีลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงเขตพื้นที่หรือ
วิทยาเขต ให้เสนอโครงการในนามสถานศึกษาเท่านั้น)
ชือ่ สถานศึกษา…………………………………………………………….…………………………………...………………….....…
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์……..………………..........………………………โทรสาร……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
สังกัด
☐ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
			 ☐ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
			 ☐ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
			 ☐ อื่นๆ ระบุ…………………………………………………………………………………………………………
ประเภท ☐ รัฐ  
☐ เอกชน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ☐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
					☐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
					☐ อนุปริญญา หลักสูตร...................ปี..................เดือน
					☐ อื่นๆ ระบุ……………………………………………………………….................
จ�ำนวนนักศึกษาทั้งสถานศึกษา ...………….…. คน  จ�ำนวนอาจารย์ทั้งสถานศึกษา ………..……. คน
แบ่งออกเป็น อาจารย์ประจ�ำ...........คน อาจารย์อัตราจ้าง............คน อื่นๆ (โปรดระบุ).........คน
จ�ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน…………………….หลักสูตร
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ผู้บริหารสถานศึกษา
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์……..………………..........………………………โทรสาร……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
3. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ (ผูด้ ำ� เนินการหลักของโครงการ โดยเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ อยู่ในระดับผูบ้ ริหารสถานศึกษาหรือไม่ตำ�่ กว่ากว่าระดับหัวหน้า
แผนกที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ยื่นเสนอขอ โปรดแนบประวัติผู้รับผิดชอบโครงการโดยย่อ)
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ต�ำแหน่งในสถานศึกษา…………………………………...…………………………………….....................................…
วิชาทีส่ อน……………………………………………………….ระดับชัน้ ทีส่ อน…………………………………………………
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ……..…………....………………………Line ID:……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
4. ผู้ประสานงานหลักของโครงการ (ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ ในการประสานงานการด�ำเนินการกับ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) อาทิเช่น การน�ำส่งผลงานประกอบการเบิก
เงินงวด การนัดหมายการประชุม การจัดกิจกรรม ฯลฯ)
ชือ่ -นามสกุล…………………………………………………..………………………………………………………………………..
หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน………………………………………………..………………………………………....
ต�ำแหน่งในสถานศึกษา…………………………………...…………………………………….....................................…
วิชาทีส่ อน……………………………………………………….ระดับชัน้ ทีส่ อน…………………………………………………
ทีอ่ ยู…่ ……………………………………………………………………………………………........................................………
………………………………………………………………………....................................................................................
โทรศัพท์มือถือ……..…………....………………………Line ID:……………………………………………………………..
Email………………………………..............................................................................................................………
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5. สถานศึกษาเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่
☐ ไม่เคยรับทุน กสศ.
☐ เคยรับทุน กสศ.
โปรดระบุชื่อโครงการ ส�ำนักที่รับทุน และความส�ำเร็จของโครงการโดยย่อ
ชื่อโครงการ

ได้รับทุนจาก
ส�ำนักฯ ของ
กสศ.

งบประมาณ
รวม

จ�ำนวนกลุ่ม
เป้าหมาย

ระยะเวลา
โครงการ

ความส�ำเร็จ
ของโครงการ
โดยย่อ

- ในกรณีที่โครงการที่ได้รับทุน จาก กสศ. ยังคงด�ำเนินการอยู่ สถานศึกษาจะมีการจัดสรร
ทรัพยากรบุคคล การบริหารโครงการการก�ำกับดูแลของโครงการที่เสนอใหม่ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ
1. กลุ่มเป้าหมาย :  นักศึกษาทุน 2 ปี  ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
จ�ำนวนรวม.........................คน (ระบุชื่อหลักสูตรสาขาที่ได้รับการอนุมัติ โดยทั้งสองประเภททุน
จะต้องมีจำ� นวนหลักสูตรสาขาไม่เกิน 5 หลักสูตรสาขา และจะต้องมีผรู้ บั ทุนไม่นอ้ ยกว่า 30 คน
และไม่เกินกว่า 150 คน)
2. สาขาวิชาที่สถานศึกษาเสนอ สาขาที่ท่านเห็นว่ามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้
สามารถเสนอจ�ำนวนหลักสูตรสาขาไม่เกิน 5 สาขา โปรดระบุหลักสูตรสาขา ดังนี้
2.1 ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรสาขา……………………….........................................................……จ�ำนวน………………..คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
		 ☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
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จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์ท�ำงาน/ผล ระยะเวลาในการ
สถาบันที่ส�ำเร็จ
เป็นครู/อาจารย์
งานวิ
ช
าการ
การศึกษา
ประจ�ำสาขา

2.2 ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………………………จ�ำนวน…………คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภา
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์ท�ำงาน/ผล ระยะเวลาในการ
สถาบันที่ส�ำเร็จ
เป็นครู/อาจารย์
งานวิ
ช
าการ
การศึกษา
ประจ�ำสาขา
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2.3 ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………………………จ�ำนวน…………คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภา
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์
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ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์ท�ำงาน/ผล ระยะเวลาในการ
สถาบันที่ส�ำเร็จ
เป็นครู/อาจารย์
งานวิ
ช
าการ
การศึกษา
ประจ�ำสาขา

2.4 ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………………………จ�ำนวน…………คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภา
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์

ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์ท�ำงาน/ผล ระยะเวลาในการ
สถาบันที่ส�ำเร็จ
เป็นครู/อาจารย์
งานวิ
ช
าการ
การศึกษา
ประจ�ำสาขา
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2.5 ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรสาขา……………………………………..………………………………………จ�ำนวน…………คน
☐ สาขาที่เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ
• อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
				☐ ยานยนต์สมัยใหม่
☐ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
				☐ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
				☐ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภา
☐ การแปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
				☐ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม และเพื่อคุณภาพชีวิต
				☐ การบินและโลจิสติกส์
☐ เคมีชีวภาพ
				☐ ดิจิทัล
☐ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์
☐ สาขาที่ขาดแคลนด้านสายอาชีพ
☐ สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล
จ�ำนวนนักศึกษาทุกชั้นปีที่ศึกษา ณ ปี 2563 ในสาขา…………..………….คน
จ�ำนวนปีที่เปิดสอนมาแล้ว………………………………ปี
จ�ำนวนครูอาจารย์ประจ�ำสาขา……………………………..คน รายละเอียดดังนี้
รายชื่อครู/
อาจารย์
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ต�ำแหน่ง

วุฒิการศึกษา/ ประสบการณ์ท�ำงาน/ผล ระยะเวลาในการ
สถาบันที่ส�ำเร็จ
เป็นครู/อาจารย์
งานวิ
ช
าการ
การศึกษา
ประจ�ำสาขา

3. หลักการและเหตุผล
ระบุหลักการและเหตุผล แนวคิด และการวิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ
- แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของสถานศึกษาด้านหลักสูตรที่เสนอ
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- ประเมินความจ�ำเป็น ควรระบุสถานการณ์ความขาดแคลนของก�ำลังคน ข้อมูลตลาดแรงงาน
สภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
(ระบุรายละเอียดรายสาขาในข้อที่ 5)
- แสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมาซึ่งได้รับการจ้างงาน เป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น (ระบุรายละเอียดรายสาขา
ในข้อที่ 6)
- โครงการจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนโดยรวม
อย่างไร
………………………………………………………………………....................................................................................
………………………………………………………………………....................................................................................
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4. วัตถุประสงค์ (ผลลัพธ์ ผลกระทบที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษาและสถานศึกษา)
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือ
4.1) สร้างโอกาสทีเ่ สมอภาคของเยาวชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รบั การศึกษา
ที่มีคุณภาพระดับสูง กว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ส�ำเร็จการศึกษา
ดังกล่าว สามารถมีงานท�ำ
4.2) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการผลิตก�ำลังคนสายอาชีพชั้นสูงให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0
(สถานศึกษาระบุวัตถุประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติม)
4.3) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
4.4) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
4.5) ………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
………………………………………………………………………...........................................................................
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
1................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

5. รายละเอียดสาขาวิชาทีส่ ถานศึกษาเสนอ

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
2................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
3................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
4................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรสาขาที่
หน่วยงานความร่วม ความ
ข้อมูลความ
รับการอนุมัติจาก
มือในประเทศหรือ พร้อม
ขาดแคลนและ
หน่วยงานต้นสังกัด
การอนุมัติหลักสูตร
ต่างประเทศและ
ด้าน
ความต้องการ
ที่ต้องการยื่นเสนอ
ยกตัวอย่างกิจกรรม บุคลากร/
แรงงาน
ขอ
ความร่วมมือ
อุปกรณ์
5................................ ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เปิดสอนในปี........
................................... .............................................................
.................................. หน่วยงานที่อนุมัติหลักสูตร (ระบุ)
………………………………………………........
.............................................................

☐

☐
☐

หลักสูตรปกติที่เปิดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถาน
ประกอบการที่ร่วม
o ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ ให้การ
สนับสนุน
....................................................
o ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือ
ผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบ
การที่มีความชัดเจนและรับประกัน
การมีงานท�ำของผู้รับทุนหลังจบการ
ศึกษา ระบุชื่อสถานประกอบการ
....................................................
(ขอให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรรายวิชาเพื่อการพิจารณา
ในเอกสารแนบ)

หลักสูตร

6. ข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงจ�ำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรทีผ่ า่ นมา (เฉพาะหลักสูตรสาขา
ที่ต้องการยื่นเสนอขอ โดยน�ำเสนอช่วงเวลา 3 ปีย้อนหลังของทุกหลักสูตรสาขา  กรณีเป็น
หลักสูตรใหม่ให้น�ำเสนอเฉพาะข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาแรกเข้า) หมายเหตุ โปรดแนบเอกสาร
หลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลจ�ำนวนนักศึกษาที่คงอยู่และส�ำเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ในทุกหลักสูตรสาขาที่เสนอ
ชื่อหลักสูตรสาขาที่ ปีการศึกษาที่ จ�ำนวน
เสนอ ในระดับ รับนักศึกษา นักศึกษาแรก
ปวช.
เข้า
เข้า (คน)
1. สาขา ก
2. สาขา ก
3. สาขา ก
4. สาขา ข
5. สาขา ข
6. สาขา ข
7. สาขา……............
.................................

จ�ำนวนนักศึกษาออก
กลางคันในแต่ละปี
การศึกษา (คน)
2560

2561

2562

จ�ำนวนนักศึกษา
ที่ได้งานท�ำหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ (คน)

2560
2561
2562
2560
2561
2562

7. สถานทีท่ จี่ ะด�ำเนินการสอน (แยกรายหลักสูตรสาขาทีต่ อ้ งการยืน่ เสนอขอ) (ระบุสถานทีจ่ ดั การ
เรียนการสอน สถานศึกษา… ต�ำบล…อ�ำเภอ…จังหวัด….)
ชื่อหลักสูตรที่
เสนอ
1.
2.
3.
4.
5.
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ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน

ต�ำบล

อ�ำเภอ

จังหวัด

8. แผนการด�ำเนินงาน
- ขอให้ทา่ นอธิบายแต่ละประเด็นเพือ่ ให้คณะกรรมการเข้าใจแนวคิด และแนวทางการด�ำเนินงาน
ของสถานศึกษา เพือ่ แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�ำเนินโครงการ
8.1 สถานศึกษามีความพร้อมและความเชื่อมั่น
สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านหลักสูตรสาขา  บุคลากรและมิติ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนในลักษณะ
Matching Fund ตลอดจนแสดงข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาทีผ่ า่ นมา 
ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
ประเด็น: สถานศึกษามีความพร้อมด้านสาขาหลักสูตร บุคลากรและมิติอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องในสาขาที่เสนอ รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนใน
ลักษณะ Matching Fund แสดงข้อมูลสนับสนุนที่สะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผ่านมา
ซึ่งได้รับการจ้างงานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น
ต่อโครงการทีเ่ สนอและข้อมูลสนับสนุนทีส่ ะท้อนถึงผลการผลิตนักศึกษาทีผ่ า่ นมา ซึง่ ได้รบั
การจ้างงานเป็นที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่นอย่างไร
โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
		
ประเด็น: หากสถานศึกษาของท่านได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะก�ำหนด
โครงสร้างในการบริหารจัดการ บุคลากรผู้รับผิดชอบ และแนวทางการบริหารจัดการ
ให้ส�ำเร็จได้อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8.2 สถานศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาแก่สถานศึกษา
อย่างไร
ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิง
รุกเกีย่ วกับการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา และสร้างแรงบันดาลใจในการเข้าศึกษาตาม
หลักสูตรทีเ่ ปิดการเรียนการสอนให้กบั สถานศึกษาทีม่ นี กั เรียนมัธยมปลาย หรือ ปวช.หรือ
เทียบเท่ากลุม่ ยากจนหรือด้อยโอกาสหนาแน่นในเขตพืน้ ทีท่ สี่ ถานศึกษาตัง้ อยู่ให้ครอบคลุม
และทั่วถึงได้อย่างไร โปรดอธิบาย ระบุกรอบแนวคิด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการด�ำเนินงานตามกรอบแนวคิด
กลุ่มเป้า
หมาย

พื้นที่ด�ำเนินงาน

รูปแบบ/วิธีการ
เข้าถึงกลุ่มเป้า
หมาย

ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์

เครือข่ายความร่วมมือ
(เช่น หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ท้องถิ่น)

8.3 สถานศึกษามีแนวทางในการค้นหาและคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนอย่างไร
ประเด็น: สถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการในการค้นหานักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ตามที่ก�ำหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายได้อย่างไร
โปรดอธิบาย
ในจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
นอกจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางในการคัดกรองนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด
โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายได้อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกนักเรียน การประเมินศักยภาพและ
ความเหมาะสมของผู้รับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย มีวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินศักยภาพผู้รับทุนอย่างไร
โปรดอธิบายระบุวิธีการและเครื่องมือในการประเมินศักยภาพผู้รับทุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: หากสถานศึกษาของท่านไม่สามารถค้นหา และคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้า
หมายได้ตามจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรร ท่านจะมีแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อให้ได้นักเรียน
ตามจ�ำนวนที่ได้รับการจัดสรรอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8.4 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้เรียนให้
สามารถเรียนจบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร
สถานศึกษาต้องเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และให้คำ� ปรึกษาแก่ผรู้ บั
ทุน รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครองตลอดระยะเวลาของการ
ศึกษา  รวมถึงแสดงวิธีการที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของผู้รับทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านการวิชาการ
และทางสังคมให้แก่ผู้รับทุน การจัดเตรียมหอพักและระบบดูแลที่ดีและเอื้อต่อการเรียนรู้
โดยค�ำนึงถึงราคาทีเ่ หมาะสมและความปลอดภัย การให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการวางแผนใช้จา่ ย
ของนักศึกษารับทุน แนวทางการป้องกันยาเสพติดและอบายมุข การเตรียมความพร้อม
และสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านการวิชาการและทางสังคมให้แก่ผู้รับทุน
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ระบบดูแลความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของผู้รับทุน ต้องครอบคลุมทั้งในด้านสภาพ
แวดล้อม ความเป็นอยู่ สวัสดิภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและป้องกันปัญหา 
ติดตาม เฝ้าระวัง และมีระบบการแก้ไขปัญหาเมื่อพบกรณีผิดปกติที่จะส่งผลให้ผู้รับทุน
เรียนไม่จบตามก�ำหนด
กรณีหากสถานศึกษาของท่านได้รบั การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ท่านสามารถจัดหอพักทีม่ ขี องสถาน
ศึกษาส�ำหรับนักศึกษาผู้รับทุนของโครงการฯ เป็นการเฉพาะได้หรือไม่
☐ มี  ระบุจ�ำนวนหอพัก
ประเภทหอพัก
หอพักกลางของสถานศึกษา
หอพักของสาขา
อื่นๆ ระบุ

จ�ำนวนห้อง

จ�ำนวนผู้รับทุนที่รองรับได้

หอพัก 1 ห้องจะสามารถจัดให้ผู้รับทุนอาศัยอยู่ได้ จ�ำนวน….......คน
อาจารย์ผู้ดูแลหอพัก สัดส่วน ครู : ผู้รับทุนในหอพัก ...........…. : ..............….
โปรดแนบแผนผังและภาพถ่ายหอพักนักศึกษา
โดยสามารถรองรับนักศึกษาทุนตามจ�ำนวนเสนอในโครงการ
☐ ได้ทั้งหมด ☐ ได้บางส่วน ระบุจ�ำนวน .......... คน จากจ�ำนวนที่เสนอทั้งหมด .......... คน
ระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา ............. กิโลเมตร
☐ ไม่มี (โปรดระบุวิธีการบริหารจัดการ) สถานศึกษาจะมีวิธีการบริหารจัดการหาหอพักให้
นักศึกษาผู้รับทุน ได้อย่างไร
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการเสริมทักษะที่จ�ำเป็นในการปรับตัว
และการใช้ชีวิตก่อนการศึกษาอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการให้แก่ผู้รับ
ทุนตลอดระยะเวลาของการศึกษาเพื่อให้เรียนจบตามที่ก�ำหนดอย่างไร รวมถึงมาตรการ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางวิชาการและมิติอื่นๆ ที่จะท�ำให้ผู้รับทุนเรียนไม่จบตามก�ำหนด
โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางพัฒนาระบบดูแลนักศึกษาทุนเรือ่ งความเป็น
อยู่ตลอดระยะเวลาการศึกษาอย่างไร รวมทั้งมีมาตรการดูแลและป้องกันที่จะท�ำให้ผู้รับ
ทุนเรียนไม่จบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร โปรดอธิบาย
กรณีอาศัยอยู่หอพักภายในสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอาศัยอยู่หอพักภายนอกสถานศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรณีอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการวางแผนใช้จา่ ย
ของนักศึกษารับทุนอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
103

8.5 สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ
สูงอย่างไร โปรดอธิบายและยกตัวอย่างกระบวนการสอน เช่น การใช้ฐาน STEM ใน
การสอน
สถานศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่า สถานศึกษามีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่
น�ำไปสู่สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล และ
การเป็นผูป้ ระกอบการทีม่ จี ดุ เน้นตามสาขาทีเ่ สนอ และด�ำเนินการให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
ดังนี้
(1) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมที่มากกว่าหลักสูตรปกติ และวางแนวทางไว้
ส�ำหรับนักศึกษาแต่ละชั้นปีอย่างชัดเจน
(2) มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้การสนับสนุนอย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ
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(โปรดระบุให้ครบทุกหลักสูตรสาขาที่ต้องการยื่นเสนอขอ)
1. ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล หลักสูตรสาขา ........................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
2. ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล หลักสูตรสาขา ........................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
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3. ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล หลักสูตรสาขา ........................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
4. ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล หลักสูตรสาขา ........................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
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5. ปวส./อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรผูช้ ว่ ยพยาบาล หลักสูตรสาขา ........................................................................
เป็นหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการท�ำงาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม่
☐ ไม่เป็น
☐ เป็น
ในกรณีที่เป็น WIL โปรดระบุรูปแบบ   
☐ ทวิภาคี
☐ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
☐ การฝึกภาคฤดูร้อน
☐ อื่น ๆ ระบุ………………….......................................................….…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรู้ในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา
☐ ระยะเวลา………………..วันในแต่ละสัปดาห์ จ�ำนวนรวม………………………ภาคการศึกษา
☐ ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
☐ ระยะเวลา………………..ภาคฤดูร้อนการศึกษา (อยู่ในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
    โปรดระบุภาคการศึกษาและปีการศึกษา…………………………………….....…..…............................................……
ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน/ภาคผู้ประกอบการ (ระบุชื่อ)………………………………………………………..
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชาในแต่ละ
ระดับชั้นปี (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)

ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการ
ฝึกประสบการณ์ ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาผู้รับทุนที่
ยกระดับจากการด�ำเนินงานปัจจุบันอย่างไร โปรดอธิบาย
การด�ำเนินงานปัจจุบัน

สิ่งที่ต้องการยกระดับ
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ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพิม่ เติมจาก
การเรี ย นในหลั ก สู ต รปกติ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู ้ รั บ ทุ น ในแต่ ล ะชั้ น ปี อ ย่ า งไร
โปรดอธิบาย
ชั้นปี

แนวทางจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตรปกติ

ปวส.1 /อนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปวส. 2

8.6 สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการมีงานท�ำของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร
สถานศึกษาเสนอมาตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องความ
ต้องการตลาดแรงงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแนวทางการส่งเสริมให้
ผูร้ บั ทุนมีงานท�ำหลังจบการศึกษา เช่น การท�ำความร่วมมือกับภาคีทงั้ ภาครัฐ เอกชน และ
ท้องถิ่น โดยหากมีโครงการความร่วมมือผลิตบุคลากรให้แก่สถานประกอบการที่มีความ
ชัดเจน และการันตีการมีงานท�ำของนักศึกษาทุนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวทางในการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้รับทุน เพื่อติดตาม
ประเมินผูร้ บั ทุน รวมถึงฐานข้อมูลตลาดแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่านมีแนวคิดและแนวทางในการส่งเสริมการมีงานท�ำแก่
ผูร้ บั ทุน ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างไร เพือ่ สร้างเครือข่ายการท�ำงานให้ประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายอย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเด็น: สถานศึกษาของท่าน มีแนวทางในการติดตามผูร้ บั ทุนหลังส�ำเร็จการศึกษา
อย่างไร โปรดอธิบาย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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9. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส�ำคัญของโครงการ (ส�ำหรับสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจะ
ต้องด�ำเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ)

ผลผลิต

ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่ส่งมอบ กสศ.
1. รายงานความก้าวหน้าของสถานศึกษารายภาคเรียน
2. รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษาผู้รับทุนตามระยะเวลาที่ก�ำหนด ได้แก่
แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผลการพัฒนาของเด็กทั้งด้านผลการ
เรียน ทักษะการเรียนรู้และพฤติกรรม รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ
3. ระบุ อื่น ๆ (ถ้ามี)………………………………………………………………………………..………

ผลลัพธ์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษา
1. นักศึกษาผู้รับทุนได้รับการพัฒนาศักยภาพและส�ำเร็จการศึกษาได้งานท�ำ 
2. สถานศึกษาสามารถพัฒนาได้เข้มแข็ง มีนวัตกรรมในการจัดการศึกษาสาย
อาชีพที่เป็นต้นแบบได้
3. ลดความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาระหว่างผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อย
โอกาส และประชากรของประเทศที่เหลือ โดยกลุ่มเป้าหมายมีโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น
4. ระบุ อื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………
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10. แผนงบประมาณ
สถานศึกษาให้รายละเอียดงบประมาณ 1 ปีตามแบบฟอร์มที่ก�ำหนด โดยสถานศึกษาที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดท�ำแผนงบประมาณเป็นรายปีและเสนอให้คณะ
ผู้ทรงคุณวุฒิของ กสศ. พิจารณา ทั้งนี้ขอให้สถานศึกษากรอกรายละเอียดผ่านทางระบบ
ออนไลน์ของ กสศ.
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11. การบริหารจัดการประเด็นทีจ่ ะท�ำให้สถานศึกษาไม่ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
- ระบุประเด็นที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการการบริหารจัดการ
ประเด็นที่จะท�ำให้สถานศึกษาไม่ประสบ ผลกระทบที่คาด
ความส�ำเร็จในการด�ำเนินโครงการ
ว่าจะเกิดขึน้
จ�ำนวนนักศึกษาผู้รับทุนไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย
ผู้รับทุนประสบปัญหาในการปรับตัว
และมีปัญหาทางสภาพจิตใจ
ผลการเรียนผู้รับทุนต�่ำกว่าเกณฑ์
ผู้รับทุนมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบ
การศึกษา เนื่องจากความประพฤติ เช่น
ยาเสพติด ชู้สาว การขาดเรียน
(ระบุรายละเอียดตามกรณี)
ผูร้ บั ทุนประสบปัญหาทางด้านการเรียน เช่น
เรียนไม่ทัน ไม่ชอบสาขา ไม่ส่งงานตามที่ได้
รับมอบหมาย
ผู้รับทุนส�ำเร็จการศึกษาและไม่มีงานท�ำ
อื่นๆ ระบุ

วิธีการการบริหารจัดการและ
การป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง
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1. สถานศึ ก ษามี แ นวทางในการแนะแนวและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ส ถานศึ ก ษา
อย่างไร
2. สถานศึกษามีแนวทางในการค้นหานักเรียนเข้ารับ
ทุนอย่างไร
3. สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกนักเรียนเข้า
รับทุนอย่างไร
4. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแล
ความเป็นอยูแ่ ละสวัสดิภาพของผูเ้ รียนให้สามารถ
เรียนจบตามก�ำหนดเวลาอย่างไร
5. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพสูงอย่างไร
6. สถานศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมโอกาสการ
มีงานท�ำของผู้ที่จะจบการศึกษาอย่างไร

กรอบคุณภาพ

ประเด็นในการ
ติดตาม

แผนการ
ติดตาม

วิธีการ
ตัวชี้วัดเชิง
ประเมินผล/ ปริมาณ/
เครื่องมือ
คุณภาพ

12. การติดตาม/ประเมินผล
- ระบุแนวทางแผนการติดตาม/ประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง
- ระบุประเด็นในการติดตาม/ประเมิน ช่วงเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- เป็นการวัดในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่มุ่งการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชน
- สถานศึกษามีแนวทางที่จะติดตามผลส�ำเร็จของโครงการและประเมินผลอย่างไร
ช่วงเวลา

หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ

13. ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ คือ
1) อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาผู้รับทุนในปีที่ 1 ต่อจ�ำนวนนักศึกษาผู้รับทุนทั้งหมด
(โปรดระบุ) ร้อยละ ………...........................................
2) อัตราการส�ำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้รับทุนในระยะเวลา 2 ปี ต่อจ�ำนวนนักศึกษาผู้รับ
ทุนทั้งหมด (โปรดระบุ) ร้อยละ ………...........................................
(สถานศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ)
3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง
ส่วนที่ 3 ค�ำรับรอง

โปรดยืนยันเพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามหลักการของสถานศึกษาที่เสนอโครงการ
(1) ขอรับรองว่าข้อมูลที่อยู่ในแบบเสนอโครงการเป็นจริงทุกประการ และยอมรับว่าหากมีการ
ตรวจพบข้อความอันเป็นเท็จ โครงการจะไม่ได้รับการอนุมัติ โดยในกรณีมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่
โครงการแล้ว เงินดังกล่าวจะต้องช�ำระคืนให้กับ กสศ.
(2) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการนี้ จัดท�ำขึ้นเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ.เป็นการ
เฉพาะ ไม่ได้ทำ� ขึน้ เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอืน่ ใดในลักษณะ
รายการของบประมาณซ�้ำซ้อน
(3) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์
ใด ๆ อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
(4) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าผลงานทีส่ ง่ มอบต่อ กสศ. ทัง้ หมดเป็นกรรมสิทธิต์ ามกฎหมายโดยชอบของ
กสศ.
(5) ข้าพเจ้าได้ศึกษาประกาศ แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุนของ กสศ. แล้วโดยละเอียด
และยินดีปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
(6) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพื่อน�ำส่งแบบเสนอโครงการตาม
รายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว
(7) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับว่าการพิจารณา
ตัดสินของ กสศ. ถือเป็นที่สุด
(8) ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูล
และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการท�ำธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ใน
การให้บริการแก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพื่อประโยชน์อื่นใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ กสศ.
รวมถึงเพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เสนอให้ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอืน่ นอกจาก
นี้ กสศ. อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของ กสศ. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์
ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์
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ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพือ่ ประโยชน์แก่ขา้ พเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผลก�ำไรจากการใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เว้นแต่ใน
กรณีดังต่อไปนี้
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ได้แก่ บุคลากรในส่วน
งานของ กสศ.
- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการ
ด�ำเนินการทางกฎหมาย
- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามค�ำสั่งของ หน่วยงานรัฐ หรือ
หน่วยงานก�ำกับดูแล กสศ.
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ. ได้รับความยินยอมจาก
ข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่
เป็นการแสวงหาผลก�ำไร
ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
                                           (…………………………………………………………………………….)
  ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ …………………………………………………………………………….
       (…………………………………………………………………………….)
  ผู้บริหารสถานศึกษา
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รู้จักกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)
ความเหลื่อมล�้ำทางการศึกษาก�ำลังเป็นปัญหาท้าทายที่ประเทศไทยก�ำลังเผชิญ การแก้ไขที่
ยั่งยืนต้องสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ยากจนด้อยโอกาส มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพา
ตนเองในการด�ำรงชีวิตได้
กองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตัง้ ขึน้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 โดยพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561  
ภารกิจของ กสศ. มุง่ ช่วยเหลือดูแลกลุม่ เป้าหมายซึง่ เป็นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส
นับตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงวัยแรงงานให้ได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สามารถประกอบอาชีพ
ตามความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้
วัตถุประสงค์ของ กสศ. (ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.
2561 มาตรา 5) มุ่งเน้นการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนี้
1) ส่งเสริมเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมวัย ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมกับวัย และพร้อมเข้า
สู่ระบบการศึกษา
2) ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และด้อยโอกาสส�ำเร็จ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสทุกช่วงวัยให้ได้รับการศึกษา
พัฒนาศักยภาพ และทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด
4) ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและ
ศักยภาพของตน
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5) เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครูให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและ
เยาวชนตามพื้นฐาน และศักยภาพที่แตกต่างกัน
6) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูต้นแบบที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
สามารถพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในการศึกษา
7) ศึกษาวิจยั และพัฒนาองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการ
ศึกษา สนองความต้องการทางด้านก�ำลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย

ตัวอย่างโครงการที่ กสศ. ด�ำเนินการร่วมกับภาคี
• ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for
Equitable Education: iSEE)
ระบบข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับเลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก และระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS)  เป็นเครื่องมือค้นหาและคัดกรองความยากจนและความด้อยโอกาสของเด็ก
และเยาวชน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา เพื่อช่วยเหลือได้ตรงสภาพปัญหารายคน สามารถ
ติดตาม อัตราการมาเรียน ดัชนีมวลกาย (น�้ำหนักส่วนสูง) และผลการเรียนต่อเนื่องเพื่อพัฒนาจน
ส�ำเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในอนาคตจะเป็นฐานข้อมูลทีท่ กุ หน่วยงานสามารถใช้ดแู ลกลุม่ เป้าหมาย
ร่วมกัน เพื่อไม่ให้มีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกแม้แต่คนเดียว

• นักเรียนยากจนพิเศษได้รับเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข ท�ำให้ไม่หลุดออกจากระบบ
การศึกษา ด้วย Equity-based Budgeting
การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาด้วยหลักความเสมอภาค เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ตามระดับความจ�ำเป็นของผู้เรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันเพื่อให้เข้าถึงโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
นี่คืองานวิจัยที่เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ส่งผลให้การปฏิรูปกระบวนการจัดสรร
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ทรัพยากรอย่างเสมอภาคของประเทศไทยเริ่มต้นได้จริง ทั้งในรูปแบบเงินอุดหนุนอย่างมีเงื่อนไข
การพัฒนาคุณภาพครู และสถานศึกษา

• ต้นแบบการสนับสนุนทุนเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมโอกาส
ทางการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกด้านการศึกษา (SDG4)

o ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนยากจนได้มี
โอกาสศึกษาต่อสายอาชีพ ในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ปีละประมาณ
2,500 คน จ�ำนวน 5 รุ่น ทั้งนี้ยังร่วมกับสถานศึกษายกระดับคุณ ภาพการจัด
การเรียนการสอนสร้างก�ำลังคนสายอาชีพ ให้มีสมรรถนะ และทักษะอาชีพตาม
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความต้องการตลาดแรงงาน
ในท้องถิ่น
o ทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น ส�ำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนของชุมชนปีละประมาณ 300 คน จ�ำนวน 5 รุ่น ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและ
ได้รับการบรรจุเป็นครูรุ่นใหม่ในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่ห่างไกลซึ่งเป็นบ้านเกิดของ
ตนเอง โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลประมาณ
2,000 แห่ง
o ทุนพระกนิษ ฐาสัมมาชีพ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาสายอาชีพที่มีขีดความสามารถสูงได้
ศึกษาต่อเต็มศักยภาพในระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปีละประมาณ 40 คน จ�ำนวน
5 รุ่น

• การพัฒนาต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครู

o โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง กสศ.
สนับสนุนเครือ่ งมือและโค้ชเพือ่ ยกระดับโรงเรียนขนาดกลางในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีผ่ บู้ ริหาร
และครูผู้สอนสมัครใจร่วมพัฒนาโรงเรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพตนเองได้ทั้งระบบ
(Whole School Approach) สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะของ Active
Learning เพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดทักษะการเรียนรูส้ อดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีแนวโน้ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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• พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด พร้อมขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล�้ำ 

o 20 จังหวัดสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถ
กลับเข้าเรียนในระบบที่มีความยืดหยุ่นและได้พัฒนาทักษะอาชีพ
o หน่วยพัฒนาอาชีพทั่วประเทศที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างระบบต้นแบบยกระดับทักษะ
อาชีพแรงงานยากจน ด้อยโอกาส ให้เป็นแรงงานฝีมือ เป็นผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ
ของชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง แรงงานด้อยโอกาสสามารถหลุดพ้นจาก
วงจรความยากจน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางการศึกษาไปกับ กสศ.
คุณสามารถร่วมบริจาคและใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2 เท่าได้ที่
https://donate.eef.or.th/main-donate
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 13
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
www.EEF.or.th
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