
ร่วมยกระดับสู่การเป็น “สถานศึกษานวัตกรรมสายอาชีพชัน้สูง” 
ผลิตกําลังคนทีมี่ศักยภาพ ตอบโจทย์ทุกความท้าทายในทศวรรษหน้า 
เพ่ือขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

สร้างคน 
สร้างโอกาส 
สร้างงาน

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2564



1)  ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
    ให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพช้ันสูง 
2)  สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
    และบริหารจัดการท่ีเสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ท่ีทําให้กลุ่มผู้รับทุน
    สามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตน 
3)  เพ่ือมีส่วนในการผลิตบุคลากรสายอาชีพตลอดจนพัฒนาคุณภาพของ
    บุคลากรสายน้ีเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเปา้หมายพัฒนากําลังคนสายอาชีพ 
และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.2561-2580) แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และความต้องการตลาดแรงงานในประเทศ 

โครงการ 
“ทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง”

วัตถุประสงค์



กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและความพร้อม
สูงสุดตามคุณภาพ (Competitive Grants) จากสถานศึกษาสายอาชีพท่ีเปิดสอนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) อนุปริญญา หรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
โดย กสศ. จะพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพข้อเสนอโครงการ และคัดเลือกข้อเสนอโครงการ
ท่ีมีคุณภาพสูงสุด ภายใต้วงเงินงบประมาณท่ีสามารถสนับสนุนได้

โดยสถานศึกษามีพันธะท่ีจะดําเนินโครงการจัดให้มีผู้รับทุนการศึกษาจนถึงจัดการเรียนการสอน
และดูแลผู้รับทุนจนจบการศึกษา บรรลุผลตามเปา้หมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ กสศ. 
จะจัดสนับสนุนงบประมาณและจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินโครงการท่ีมีลักษณะ 
ดังน้ี

รูปแบบโครงการ 

สร้างโอกาสให้แก่เยาวชน
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

และด้อยโอกาส

พัฒนากําลังคน
สายอาชีพช้ันสูง
สู่ตลาดแรงงาน

ร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และยกระดับขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของประเทศ



ประเภทโครงการ แต่ละสถานศึกษาสามารถเลือกเสนอข้อเสนอโครงการ
ประเภทใดประเภทหน่ึงหรือท้ังสองประเภท ได้แก่

คุณสมบัติสถานศึกษาท่ีจะเข้าร่วมโครงการ
1) สถานศึกษาท่ีมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
    หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ท้ังน้ีอาจเป็นสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน
2) สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือหลักสูตร ดังต่อไปน้ี

ทุน ปวช. ต่อเน่ืองปวส.
สําหรับนักเรียน ม.3 หรือเทียบเท่า

ทุนปวส./อนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

สําหรับนักเรียน ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า

2.1 สาขาท่ีเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นหลักสูตรสมัยใหม่ ได้แก่
    1) อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
       อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมกลุ่มรายได้ดี และอุตสาหกรรม
       การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
       อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร



3) สถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ การจัดการดูแลความเป็นอยู่นักศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนความพร้อมด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และความเช่ียวชาญของบุคลากรผู้สอน 
ได้รับการยกระดับและการเผยแพร่นวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง
4) สถานศึกษาท่ีมีการบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางาน (Work-Integrated Learning 
หรือ WIL) เป็นสถานศึกษาท่ีมีระบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยมีระบบ
การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนและเอ้ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาและสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม

    2) อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) อาทิ หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
       และเพ่ือคุณภาพชีวิต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 
       อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์
2.2 สาขาท่ีขาดแคลนด้านสายอาชีพ 
    1) สาขาหรือหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีท่ีได้รับการรับรองหลักสูตร
       จากสภาการพยาบาล 
    2) สาขาหรือหลักสูตรท่ีขาดแคลนในท้องถ่ินหรือจังหวัดท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่ 
       อาจรวมถึงพ้ืนท่ีจังหวัดใกล้เคียง
2.3 สาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (Science Technology Engineering and 
    Mathematics: STEM) และเทคโนโลยีดิจิทัล



กสศ. จะพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของข้อเสนอโครงการ
ท่ีได้รับท้ังหมด ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี

เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา

การพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่
และสวัสดิภาพของผู้รับทุน

ให้สามารถเรียนจบตามกําหนดเวลา 

การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอน

ให้มีคุณภาพสูง

การส่งเสริมโอกาส
การมีงานทํา

ของผู้ท่ีจะจบการศึกษา

ความพร้อม
และความเช่ือม่ัน

การจัดแนะแนว
และประชาสัมพันธ์ทุน

การศึกษาแก่สถานศึกษา

วิธีการค้นหาและ
คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน 



งบประมาณ
และการสนับสนุน
กสศ. จะจัดงบประมาณสนับสนุนใน 2 รายการ ดังน้ี

งบประมาณสําหรับสถานศึกษา 
• งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายสําหรับการคัดเลือกผู้รับทุนในอัตรา 1,500 บาทต่อคน 
  จํานวน 1 คร้ัง
• งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาระบบดูแลความเป็นอยู่ คุณภาพการเรียนการสอน
  และการส่งเสริมการมีงานทํา จํานวน 10,000 บาท ต่อผู้รับทุนต่อปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
  ยกระดับคุณภาพ 

งบประมาณในรูปของกิจกรรมเสริมคุณภาพท่ี กสศ. จะจัดให้รวมถึงการเสริมคุณภาพ
ผู้รับทุนระหว่างเรียนผ่าน Enrichment Program และกิจกรรมความร่วมมือต่างประเทศ
และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างประเทศสําหรับผู้รับทุนท่ีมีความสามารถโดดเด่น 
และครู อาจารย์ท่ีเก่ียวข้อง 



งบประมาณสําหรับนักศึกษาผู้รับทุน
จะจัดสรรงบประมาณผ่านสถานศึกษาเพ่ือเบิกจ่ายให้กับผู้รับทุน ดังน้ี
ค่าใช้จ่ายรายเดือน
• สําหรับผู้รับทุน ปวช. ต่อเน่ือง ปวส. หรืออนุปริญญา จะได้รับการสนับสนุน 
  ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
  และค่าท่ีพัก) เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 3 ปีแรก และ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน
  ใน 2 ปีหลัง
• สําหรับผู้รับทุน ปวส./ อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จะได้รับการสนับสนุน 
  ค่าใช้จ่ายประจําเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
  และค่าท่ีพัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน*
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับจ่ายแก่สถานศึกษาในอัตราประหยัด

ประกาศรับข้อเสนอโครงการตัง้แต่วันที ่23 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2564 
โดยยืน่แบบเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ทีเ่ว็บไซต์ https://eefinnovet.com 
ได้ตัง้แต่วันที ่27 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม 2563
โทรศัพท์: 02-079-5475 กด 2 ในวันและเวลาราชการ
อีเมลล์: innovative@EEF.or.th

* จํานวนทุนท่ีจะสนับสนุนข้ึนอยู่กับงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2563 ท่ี กสศ. จะได้รับ
**กรณีหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาเรียน 2.5 ปี และ 3 ปี ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะอยู่ในอัตรา 
  6,000 บาท และ 5,000 บาทต่อ 1 ทุน ตามลําดับ


