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บทนํา
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาเปนปญหาที่ทาทายตอการศึกษาของประเทศไทย การขจัดปญหาเหลานี้
จําเปนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพประชาชนใหมีโอกาสทางการศึกษาที่เทาเทียมกัน หนึ่งในปญหาความ
เหลื่อมลํ้าทางการศึกษาที่ทาทาย คือ ปญหาของเยาวชนที่มีความตองการพิเศษไมมีโอกาสเขาถึงการศึกษา หรือแมวา
มีโอกาสเขาถึงการศึกษาแตก็ขาดโอกาสเขาถึงการมีงานทําและนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี
จากขอมูลการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติในป พ.ศ.๒๕๖๐ (Nation Statistics, ๒๐๑๘๑) พบวามี
บุคคลที่มีความตองพิเศษ หรือผูพิการเพียง ๑ ใน ๓ ของบุคคลที่มีความตองการพิเศษที่มีบัตรประจําตัวคนพิการ
ที่เขารับการศึกษา ซึ่งศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด สวนบุคคลที่มีความตองการพิเศษในวัยทํางาน (ในชวงอายุ
๑๘ – ๕๙ ป) ที่ไมมีงานทําถึงมีมากถึงรอยละ ๕๙ โดยสวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รองลงมาเปนลูกจางเอกชน และ
ผูชวยธุรกิจในครัวเรือนตามลําดับ
ความทาทายของสังคมไทยทีก่ าํ ลังเผชิญอยู คือ ทําอยางไรใหเยาวชนทีม่ คี วามตองการพิเศษไดมโี อกาสเขาถึง
ระบบการศึกษา และเมือ่ สําเร็จการศึกษาแลว สามารถเลีย้ งชีพตัวเองไดดว ยความรู ความสามารถและทัศนคติทดี่ ที ไี่ ดรบั
บมเพาะจากระบบการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว อาจกลาวไดวา ถาสามารถแกปญหา
ความทาทายเรื่องนี้ได จะเปนการสราง “ความพิเศษ” ใหเปน “พลัง” ที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืนได
ภารกิจหลักของ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ” คือ การ
สรางโอกาสทางการศึกษาสายอาชีพใหแกผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษทีม่ คี วามสนใจในการศึกษาตอสายอาชีพ รวมถึง
การหนุนเสริมในสถานศึกษาสายอาชีพเพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการเสริมสรางความพรอมสูการมี
งานทําของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษใหสามารถพึ่งพาตนเองไดหลังจากสําเร็จการศึกษา ดวยแนวคิดหลัก คือ

สราง “ความพิเศษ” เปน “พลัง”
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนามนุษย โดยเฉพาะเมื่อบุคคลประสบขอจํากัดดวยความตองการ
พิเศษ หรือความพิการ การเขาถึงการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะเปนสวนผลักดันสําคัญใหบคุ คลทีม่ คี วาม
ตองการพิเศษพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ อยูร ว มในสังคมไดอยางกลมกลืน นําไปสูโ อกาสการมีอาชีพมีงานทํา สามารถ
พึ่งพาตนเอง ดํารงชีวิตอยางเปนอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
หลักคิดที่จะตองเปลี่ยน “ความพิเศษ” ใหเปน “พลัง” ของสังคม ทําใหเกิดมาตรการทางสังคม และทาง
การศึกษาตาง ๆ ที่ทุกภาคสวนตองรวมมือกันผลักดันใหเกิดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อนําไปสูการมีงานทําและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคคลที่มีความตองการพิเศษที่นับเปนรอยละ ๑๐ ของประชากรทั่วโลกตามสถิติขององคการอนามัยโลก
ดังนัน้ การจัดการศึกษาสําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ จึงเปนการจัดใหผเู รียนเหลานีเ้ ขาถึงการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ มุง ใหบคุ คลพัฒนาตนเองจนสามารถประกอบอาชีพและพึง่ พาตนเอง
รวมทั้งทําประโยชน และรวมสรางสรรคสังคมไดเชนเดียวกับคนทั่วไป
๑ Nation Statistics. (2018). The survey result of person with disabilities. Bangkok: Nation Statistics.

ปจจัยทีส่ ง ผลตอการปฏิบตั งิ านของสถานศึกษาทีจ่ ดั การศึกษาสําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษเพือ่ การ
มีงานทําทีส่ าํ คัญไดแกความพรอมในดานการสนับสนุนทุนการศึกษา ประกอบการการหนุนเสริมสถานศึกษาใหมคี วามพรอม
ในดานตาง ๆ อาทิ ดานสภาพแวดลอม ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการรู ดานการสนับสนุนทักษะการใชชวี ติ ดานอืน่ ๆ
ของผูเรียน ดานบุคลากร และ ดานการทํางานรวมกับสถานประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเพื่อการ
มีงานทําของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง สําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ มีความมุง หวังวาจะเปนอีกหนึง่
กลไกทีจ่ ะชวยพัฒนาใหผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษใหมโี อกาสทางการศึกษาทีเ่ ทาเทียมกับบุคคลทัว่ ไป และจะพัฒนา
ใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษมีโอกาสการมีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา โดยมีสถานศึกษาที่เขารวมโครงการเปนแรง
สนับสนุนที่สําคัญตอการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง สําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ จึงมีภารกิจหลักในการสงเสริม
และสนับสนุนใหเกิดปจจัยดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิด สราง “ความพิเศษ” เปน “พลัง”
ทั้งนี้ เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ และ ขั้นตอนการดําเนินงาน ประกาศสนับสนุนทุน สําหรับ
สถานศึกษาสายอาชีพฉบับนี้ ประกอบดวย ๓ ตอน ไดแก
ตอนที่ ๑ ประกาศสํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
ตอนที่ ๒ แบบเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ”
ป ๒๕๖๔ สําหรับสถานศึกษาสายอาชีพ
ตอนที่ ๓ ใบสมัครของนักศึกษา

๒

สารบัญ

บทนํา
ตอนที่ ๑ ประกาศ กสศ. เรื่องเปดรับขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
ขอ ๑ คุณสมบัติของสถานศึกษา
ขอ ๒ สาระสําคัญและเงื่อนไขโครงการ
ขอ ๓ การเสนอโครงการ
สาระสําคัญและเงื่อนไขโครงการ แนบทายประกาศ กสศ.
ขอ ๑ กรอบแนวคิด
ขอ ๒ นิยามสําคัญ
ขอ ๓ วัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนโครงการ
ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
ขอ ๕ ขอเสนอโครงการ
ขอ ๖ ทุนสายอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
ขอ ๗ การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ
ขอ ๘ คุณสมบัติของผูขอรับทุน
ขอ ๙ การคัดเลือกผูรับทุน
ขอ ๑๐ การทําสัญญาสนับสนุนโครงการ
ขอ ๑๑ การจัดทําขอมูลผูรับทุน
ขอ ๑๒ ขอผูกพันของนักศึกษาผูรับทุน
ขอ ๑๓ การจัดทําแผนงบประมาณ
ขอ ๑๔ งบประมาณที่ กสศ. จัดสรรใหแกสถานศึกษา
ขอ ๑๕ มาตรการสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษา
ขอ ๑๖ ผลลัพธของโครงการ
ขอ ๑๗ ปฏิทินการดําเนินงาน
ตอนที่ ๒ แบบเสนอ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ”
ป ๒๕๖๔ สําหรับสถานศึกษาสายอาชีพ
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
สวนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
สวนที่ ๓ คํารับรอง
ตอนที่ ๓ ใบสมัครของนักศึกษา
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ประกาศ กสศ.
เรือ
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”โครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผูเ้ รียน
ทีม
ี วามต้องการพิเศษ”
่ ค
ปี ๒๕๖๔

ประกาศสํานั กงานกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
ดวยกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ไดจดั ทําโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูงสําหรับ
ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔ เพือ่ สงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษและ
ดอยโอกาสใหไดรับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมี
ศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได และการสงเสริม สนับสนุนและใหความชวยเหลือสถานศึกษา เพื่อใหมี
การเรียนการสอนทีท่ าํ ใหผเู รียนสามารถเรียนรูแ ละพัฒนาไดตามความถนัดและศักยภาพของตนเอง และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบายประเทศไทย ๔.๐
เพื่อใหโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาสายอาชีพที่มีแนวคิด
สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาตอ รวมสงขอเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุน
จาก กสศ. ดังนี้
ขอ ๑ คุณสมบัติของสถานศึกษา
๑.๑ สถานภาพ เปนสถานศึกษาภาครัฐหรือเอกชน ที่จัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาหรือหลักสูตร (๑) อุตสาหกรรม (๒) เกษตรกรรม (๓) การบริการ
และ (๔) สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นหรือจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู
๑.๒ ความพรอม เปนสถานศึกษาทีม่ ศี กั ยภาพ มีการจัดการดูแลความเปนอยูน กั ศึกษา มีผบู ริหารโครงการ
และคณะทํางานที่ชัดเจนสามารถบริหารโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพรอมดานเครื่องมือ อุปกรณ
และความเชีย่ วชาญของบุคลากรผูส อน ไดรบั การยกระดับและการเผยแพรนวัตกรรมอยางตอเนือ่ ง และมีประสบการณ
ในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เปนระยะเวลาตอเนื่องอยางนอย ๔ ปการศึกษา
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)
๑.๓ การบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน (Work-Integrated Learning: WIL) เปนสถานศึกษา
ที่มีระบบบูรณาการการเรียนรูรวมกับการทํางานที่มีคุณภาพ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนและเอื้อให
การจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
อันหมายความรวมถึง
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๑.๓.๑ การพัฒนาหลักสูตรรวมกันกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม โดยอางอิงมาตรฐานฝมือ
แรงงานจากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
๑.๓.๒ ระบบการนิเทศของอาจารยทมี่ งุ เนนประสิทธิภาพของการทําการบูรณาการการเรียนรูก บั การทํางาน
(Work-Integrated Learning: WIL)
๑.๓.๓ ระบบครูฝก โดยในสถานประกอบการตองมีครูฝก ทีผ่ า นการอบรมหลักสูตรครูฝก ในสถานประกอบการ
จากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
๑.๓.๔ ระบบการวัดประเมินผลนักศึกษา
๑.๔ ความรวมมือในการผลิตบุคลากรใหผูประกอบการ เปนสถานศึกษาที่มีโครงการความรวมมือผลิต
บุคลากรใหแกสถานประกอบการที่มีความชัดเจน สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด โดยมี
สถานประกอบการรวมมือ ไมนอยกวา ๒ แหง ในสาขาที่เสนอเขารับทุน และถามีการประกันการมีงานทําของผูรับทุน
จะไดรบั การพิจารณาเปนพิเศษ
ขอ ๒ สาระสําคัญและเงื่อนไขโครงการ ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ขอ ๓ การเสนอโครงการ สถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑ และมีความประสงคจะเขารวมโครงการ
ใหสงขอเสนอโครงการ (Proposal) ผานระบบออนไลนที่ www.eef.or.th ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔
เวลา ๒๒.๐๐ น. โดยไมเวนวันหยุดราชการ และขอเสนอโครงการตองแสดงแนวคิด วิธีการดําเนินงาน แผนการใชจาย
งบประมาณที่ชัดเจน ครบถวน ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาโครงการที่เอกสารหลักฐานไมครบถวน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๒ อีเมล innovative@eef.or.th
ขอ ๔ กรณีมีปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการดําเนินงานตามประกาศนี้ กสศ. สงวนสิทธิ์
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยนั้นถือเปนที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภกร บัวสาย)
ผูจัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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สาระสําคัญและเงือ
่ นไขโครงการ
แนบท้ายประกาศสํานั กงาน กสศ.
เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอ ๑ กรอบแนวคิด
โครงการนี้มุงสนับสนุนใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษและดอยโอกาสไดรับการศึกษาตอสายอาชีพ
เพื่อประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทีเ่ ปดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) รวมสงขอเสนอโครงการเพือ่ คัดเลือก
เปนสถานศึกษารวมดําเนินโครงการ (Competitive Grants) และรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.
ขอ ๒ นิยามสําคัญ
โครงการ หมายถึง โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษป ๒๕๖๔
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง เยาวชนซึง่ มีบตั รประจําตัวคนพิการหรือมีการจดทะเบียนคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
ผูรับทุน หมายถึง ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูรับทุนในโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
สายอาชีพชั้นสูงสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ หมายถึง สายการศึกษาเฉพาะทางสําหรับการ
สําเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาหรือหลักสูตร (๑) อุตสาหกรรม
(๒) เกษตรกรรม (๓) การบริการ และ (๔) สาขาวิชาหรือหลักสูตรที่มีความตองการของตลาดแรงงานในทองถิ่นหรือ
จังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู
ระบบบูรณาการการเรียนรูก บั การทํางาน (Work Integrated Learning: WIL) หมายถึง การจัดระบบ
การศึกษารวมกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการโดยคํานึงถึงความตองการของสถานประกอบการหรือภาค
อุตสาหกรรม แตคงรักษาเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีระบบครูฝก ระบบการนิเทศ ระบบวัดประเมินผลตามเกณฑ
สมรรถนะ และระบบบริหารจัดการใหเปนไปตามเกณฑคณ
ุ ภาพ โดยสามารถอยูใ นรูปแบบของระบบทวิภาคี หรือการฝกงาน
ขอ ๓ วัตถุประสงคของการสนับสนุนทุนโครงการ
๓.๑ สงเสริม สนับสนุน และใหความชวยเหลือผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ใหไดรับโอกาสศึกษาตอ
สายอาชีพชัน้ สูงสําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ เพือ่ ใหมคี วามรูค วามสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัด
และมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได
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๓.๒ สงเสริมใหสถานศึกษาอาชีวศึกษามีความเขมแข็งในการพัฒนาระบบดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพ
ของผูร บั ทุน พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน และ การสงเสริมโอกาสการมีงานทําใหกบั ผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ
๓.๓ ศึกษา วิจัย และพัฒนาองคความรู เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในสายอาชีพ การใหความชวยเหลือ
เพื่อใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาหรือพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได
ขอ ๔ ขั้นตอนการดําเนินโครงการ
๔.๑ การประชาสัมพันธโครงการ เพื่อเชิญชวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.)
๔.๒ การคัดเลือกสถานศึกษาเขารวมโครงการ เมื่อสถานศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดและประสงค
เขารวมโครงการ ไดสง ขอเสนอโครงการแลว กสศ. จะแตงตัง้ คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ เพือ่ ทําหนาทีพ่ จิ ารณาคัดเลือก
ขอเสนอโครงการ
๔.๓ การคัดเลือกผูรับทุน โดยสถานศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการ เปนผูด าํ เนินการดําเนิน
การคัดเลือกผูรับทุนเพื่อเขาศึกษาตอสายอาชีพชั้นสูงสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กสศ. กําหนด
๔.๔ การจัดการศึกษาสําหรับผูรับทุน โดยสถานศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรที่กําหนด
๔.๕ การจัดใหมกี จิ กรรมเสริมคุณภาพของโครงการ โดยสถานศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการ
รวมกับผูเ ชีย่ วชาญหรือพีเ่ ลีย้ งทางวิชาการจัดกิจกรรมเสริมคุณภาพ เชน การสงเสริมการจัดการเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การดูแลผูรับทุนการศึกษา การสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูที่จะจบการศึกษา และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
๔.๖ การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
ขอ ๕ ขอเสนอโครงการ
ขอเสนอโครงการตองแสดงแนวคิด วิธีการดําเนินงาน และแผนงบประมาณที่ชัดเจนตามรายการสําคัญ
โดยมีขอมูลและหลักฐานที่เชื่อถือไดสนับสนุนตามประเด็น ดังตอไปนี้
๕.๑ ความพรอมและความเชื่อมั่น สถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา
ในกลุม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และสาขาวิชาหรือหลักสูตรทีม่ คี วามตองการของตลาดแรงงานในทองถิน่
หรือจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยูรวมถึงโอกาสการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน ในลักษณะ Matching Fund
ตลอดจนแสดงขอมูลสนับสนุนทีส่ ะทอนถึงผลการผลิตนักศึกษาทีผ่ า นมาซึง่ ไดรบั การจางงาน เปนทีย่ อมรับและพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ และชุมชนทองถิ่น
๕.๒ การจัดแนะแนวและประชาสัมพันธทุนการศึกษาแกผูรับทุน สถานศึกษาตองเสนอแนวทางการ
ประชาสัมพันธ การสรางความรู ความเขาใจเชิงรุกเกี่ยวกับการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา และสรางแรงบันดาลใจ
ในการเขาศึกษาตามหลักสูตรสาขาที่เปดการเรียนการสอนใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
๕.๓ วิธกี ารคนหาและคัดเลือกนักเรียนเขารับทุน สถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงกระบวนการ และวิธกี าร
ในการคนหาและคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ ๘ ตองยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ และตอง
แสดงใหเห็นมาตรการในการใหความเปนธรรม กรณีมีขอทักทวงเกี่ยวกับการคนหาและคัดเลือกนักเรียนเขารับทุน
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๕.๔ การพัฒนาระบบดูแลความเปนอยูแ ละสวัสดิภาพของผูร บั ทุนใหสามารถเรียนจบตามกําหนดเวลา
สถานศึกษาตองเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแล และใหคําปรึกษาแกผูรับทุน รวมถึงการประสานงาน
อยางใกลชดิ กับพอแม ผูป กครองตลอดระยะเวลาของการศึกษา รวมถึงแสดงวิธกี ารทีจ่ ะสงเสริมคุณภาพชีวติ และการเรียนรู
ของผูรับทุนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดอาจารยที่ปรึกษา การเตรียมความพรอมแกนักศึกษาใหม ระบบดูแล
ความเปนอยูแ ละสวัสดิภาพของผูร บั ทุน การจัดเตรียมหอพักโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมีราคาเหมาะสม การใหคาํ
ปรึกษาเรื่องการวางแผนใชจายของผูรับทุน เปนตน
ระบบดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพของผูรับทุน ตองครอบคลุมทั้งในดานสภาพแวดลอม ความเปนอยู
สวัสดิภาพดานรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ความเสีย่ งจากสิง่ เสพติดและอบายมุข รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู
ทักษะชีวิต ทักษะสังคม โดยจัดมาตรการในการดูแล ปองกันปญหา ติดตาม เฝาระวัง และมีระบบการแกไขปญหา
เมื่อพบกรณีผิดปกติที่จะสงผลใหผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษาตามกําหนด
๕.๕ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูง สถานศึกษาตองแสดงใหเห็นวา
มีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนทีน่ าํ ไปสูส มรรถนะและทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
และทักษะการเปนผูประกอบการ (Entrepreneurship Skills) และดําเนินการใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
๑) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริมที่มากกวาหลักสูตรปกติ และวางแนวทางไวสําหรับผูรับทุนแตละชั้นป
อยางชัดเจน
๒) มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของผูรับทุน ใหการสนับสนุน
อยางทันทวงที และมีประสิทธิภาพ
๕.๖ การสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูท จี่ ะจบการศึกษา สถานศึกษาตองเสนอมาตรการบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการตลาดแรงงาน และแนวทางการสงเสริมใหผูรับทุนมีงานทํา
หลังจบการศึกษา เชน การทําความรวมมือกับภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น มีความรวมมือผลิตบุคลากรใหแก
บริษัทสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด และมีการประกันการมีงานทําของผูรับทุน
ขอ ๖ ทุนสายอาชีพสําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
เปนทุนการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร ๒ ป สถานศึกษาที่ประสงค
เขารวมโครงการตองจัดทําขอเสนอโครงการ โดยเสนอรายชื่อสาขาวิชาที่ผูรับสมัครเขาเรียนไมเกิน ๓ สาขาวิชา และ
ตองระบุจํานวนผูขอรับทุนที่สถานศึกษามีความพรอมในการจัดการศึกษา จํานวน ๑๐ - ๒๐ คน
สถานศึกษาทีม่ เี ขตพืน้ ที่ หรือวิทยาเขต หรือมีลกั ษณะอืน่ ทีค่ ลายคลึงเขตพืน้ ทีห่ รือวิทยาเขต ใหเสนอโครงการ
รวมกันในนามสถานศึกษาเทานั้น
ขอ ๗ การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ
กสศ. จะแตงตัง้ คณะกรรมการผูท รงคุณวุฒิ เพือ่ พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ โดยพิจารณาความนาเชือ่ ถือ
ของขอมูลและหลักฐานตามที่สถานศึกษาเสนอ และตัดสินคัดเลือกสถานศึกษาเขารวมโครงการ ตามเกณฑคุณภาพ
ตามในขอ ๕ และในการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเขารวมโครงการ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาจใหผูแทน
สถานศึกษาชี้แจงรายละเอียด หรือลงพื้นที่เพื่อรับฟงการนําเสนอแนวทางการดําเนินงานโครงการ รวมถึงการสืบคน
ขอมูลอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพื่อประกอบการพิจารณา

๙

ทั้งนี้ กสศ. จะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพขอเสนอโครงการ และคัดเลือกขอเสนอโครงการที่มี
คุณภาพสูงสุด ภายใตวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม
ผลการการพิจารณาของคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่ กสศ. แตงตั้งใหถือเปนที่สุด
ขอ ๘ คุณสมบัติของผูขอรับทุน ผูขอรับทุนตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๘.๑ เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๓ หรือ
เทียบเทา ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓
๘.๒ เปนผูม บี ตั รสวัสดิการแหงรัฐ มีบตั รประจําตัวคนพิการหรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แหง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
๘.๓ เปนผูที่ประสบปญหาความเดือดรอนและไดรับผลกระทบทางเศรษฐกิจ และครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ย
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป ซึ่งหากไมไดรับทุนจะไมสามารถศึกษาตอได โดยหากผูปกครองเปนผูไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
รายไดครัวเรือนตามขางตน หมายถึง รายไดทุกคนในครอบครัวรวมกันแลวหารเฉลี่ยดวยจํานวนสมาชิก
ในครอบครัวรวมผูสมัครรับทุน ซึ่งตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป
๘.๔ เปนผูมีศักยภาพในการศึกษาตอไดจนจบหลักสูตร มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดชวงชั้น (มัธยมศึกษาปที่
๔ - ๖ หรือ ปวช. ๑ - ๓ หรือ เทียบเทา) ไมตาํ่ กวา ๒.๐๐ และใหมกี ารประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูร บั ทุน
ในการศึกษาตอสายอาชีพ
๘.๕ เปนผูมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู มีความสนใจ และความถนัด และ
มีเจตคติที่ดีตอการเรียนสายอาชีพ
๘.๖ เปนผูท เี่ ขารวมกิจกรรมสรางสรรคเพือ่ สวนรวม และไมมพี ฤติกรรมทีส่ อ วาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา
ในระหวางรับทุน
ขอ ๙ การคัดเลือกผูรับทุน
ใหสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการเปนผูรับผิดชอบในการคัดเลือกผูรับทุนที่มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอ ๘ ดังนี้
๙.๑ การคัดเลือกผูร บั ทุนใหมกี ารประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูร บั ทุนในการศึกษาตอสายอาชีพ
และคัดเลือกจากผูสมัครขอรับทุน โดยในการคัดเลือกจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยยึดหลัก
ความถูกตอง ความเปนธรรม และความโปรงใสอยางเครงครัด โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสถานศึกษา
ตองประกาศขั้นตอนคัดเลือกใหทราบเปนการทั่วไปอยางเปดเผยดวย
๙.๒ เมือ่ คัดเลือกผูข อรับทุนแลวใหแตละสถานศึกษาประกาศรายชือ่ ผูไ ดรบั การคัดเลือกใหทราบเปนการทัว่ ไป
แลวจัดใหมกี ารรับฟงขอทักทวงผลการคัดเลือก เปนเวลาไมนอ ยกวา ๗ วันทําการ ทัง้ ณ ทีท่ าํ การและในระบบสารสนเทศ
ของสถานศึกษา
๙.๓ ในกรณีที่มีการทักทวงใด ๆ เกี่ยวกับการคัดเลือกผูรับทุน สถานศึกษาผูคัดเลือกตองเปนผูพิจารณา
วินิจฉัยขอทักทวงนั้นดวยกระบวนการที่เปนธรรมแลวแจงใหผูที่เกี่ยวของ และ กสศ. ทราบ

๑๐

๙.๔ คณะกรรมการคัดเลือกและสถานศึกษามีมติเห็นชอบกับบัญชีรายชือ่ ผูไ ดรบั การคัดเลือก การพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการของสถานศึกษาถือเปนที่สุด
๙.๕ ในกรณีที่มีการตรวจพบวาคุณสมบัติและกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาไมเปนตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่ประกาศไว สถานศึกษาจะเปนผูรับผิดชอบและชดใชทุนที่ใหแกนักศึกษา
๙.๖ เมือ่ ดําเนินการตามขอ ๙.๒ ขอ ๙.๓ และขอ ๙.๔ แลว ใหสถานศึกษาผูค ดั เลือกสงรายชือ่ ผูไ ดรบั
การคัดเลือกไปยัง กสศ. ในการนี้ กสศ. อาจมีการสุมตรวจคุณสมบัติของผูไดรับการคัดเลือกดวยก็ได
๙.๗ สถานศึกษาทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการตองจัดเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานทีไ่ ดรบั จากผูส มัคร
ขอรับทุน รวมถึงขอมูลเอกสารหลักฐานที่สถานศึกษาใชประกอบการพิจารณา เพื่อพรอมรับการตรวจสอบ
ขอ ๑๐ กสศ. จะทําสัญญาสนับสนุนโครงการที่ผานการคัดเลือกกับสถานศึกษา และสถานศึกษามีความ
รับผิดชอบที่จะตองดําเนินงานตามโครงการเพื่อใหผูรับทุนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
กสศ. อาจปรับปรุงรายละเอียดของขอเสนอโครงการกอนดําเนินงานก็ได ทั้งนี้ กสศ. จะไดเชิญผูแทน
สถานศึกษารวมปรึกษาหารือในการปรับปรุงดังกลาวใหเหมาะสม
กสศ. มีความรับผิดชอบที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนตามโครงการที่ไดตกลงกัน รวมถึงจัดกิจกรรมเสริม
คุณภาพตามความเหมาะสม
ขอ ๑๑ สถานศึกษาที่ผานการคัดเลือกจะตองดําเนินการจัดทําขอมูลผูรับทุนผานรูปแบบที่ กสศ. กําหนด
และจัดสงเอกสารใหแก กสศ. รวมถึงดําเนินการทําสัญญากับผูร บั ทุนในฐานะผูร บั มอบอํานาจ และเปนผูก าํ กับดูแลผูร บั ทุน
ใหปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัด ตามแนวทางที่ กสศ. กําหนด
ขอ ๑๒ เมื่อผูรับทุนจบการศึกษาตามโครงการแลว ไมมีขอผูกพันที่ผูรับทุนจะตองชดใชทุนที่ไดรับไป
แตในกรณีที่ผูรับทุนรายใดไมสามารถเรียนจนจบการศึกษา ผูรับทุนรายนั้นจะตองเขาสูกระบวนการพิจารณาชดใชทุน
หากผูรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้งการศึกษา ยุติการศึกษา หรือเลิกศึกษา กอนสําเร็จการศึกษา
ตามโครงการโดยไมไดรับความเห็นชอบของสถานศึกษาหรือ กสศ. ผูรับทุนจะตองชดใชทุนที่ไดรับจาก กสศ. ซึ่งไดแก
คาใชจา ยประจําเดือน และคาธรรมเนียมการศึกษา ยกเวนกรณีทเ่ี ปนเหตุสดุ วิสยั หรือผูร บั ทุนมีเหตุผลความจําเปนอยางยิง่
ขอ ๑๓ กสศ. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ โดยสถานศึกษาตองจัดทํา
แผนงบประมาณ ดังนี้
๑๓.๑ งบประมาณสนับสนุนคาใชจา ยสําหรับการคนหาคัดเลือกผูร บั ทุนในอัตรา ๑,๕๐๐ บาทตอคน จํานวน
๑ ครัง้ เพือ่ เปนคาใชจา ย ในการประชาสัมพันธทนุ การศึกษาแกสถานศึกษาและนักเรียน ทีเ่ ปนการทํางานเชิงรุกในการ
แนะแนวสรางความเขาใจถึงหลักสูตรสาขาที่เปดการเรียนการสอน
๑๓.๒ งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมหนุนเสริมและการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกรอบ
ทีก่ าํ หนด จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ตอผูร บั ทุนตอป เพือ่ เปนคาใชจา ยในการยกระดับคุณภาพ อยางนอยในกิจกรรม
๑ - ๕ ดังนี้
๑) กิจกรรมการจัดทําฐานขอมูลผูรับทุน
๒) กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพของผูรับทุนใหสามารถเรียนจบตามกําหนดเวลา
ทั้งดานวิชาการและทางสังคม

๑๑

๓) กิจกรรมการสงเสริมการเรียนรูเ พือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษาผูร บั ทุนใหมคี ณ
ุ ภาพสูงนําไปสูส มรรถนะและ
ทักษะการเรียนรูใ นศตวรรษที่ ๒๑ เศรษฐกิจเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั และทักษะการเปนผูป ระกอบการ (Entrepreneurship Skills)
๔) กิจกรรมพัฒนาการทํางานรวมกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม
๕) กิจกรรมการติดตามและประเมินผล
๑๓.๓ กิจกรรมเสริมคุณภาพที่ กสศ. จะจัดใหรวมถึง
๑) การเสริมคุณภาพผูรับทุนระหวางเรียนผาน Enrichment Program จํานวนภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๒) กิจกรรมความรวมมือตางประเทศและการแลกเปลี่ยนประสบการณตางประเทศสําหรับผูรับทุนที่มี
ความสามารถโดดเดน และครูอาจารยที่เกี่ยวของ
คาใชจายในขอ ๑๓.๑ และ ขอ ๑๓.๒ ใหสถานศึกษาจัดทําแผนงบประมาณเปนสวนหนึ่งของขอเสนอ
โครงการ (Proposal)
ขอ ๑๔ กสศ. จะจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการเพื่อเบิกจายใหกับผูรับทุน ประกอบดวย
รายการ ดังตอไปนี้
๑๔.๑ งบประมาณสนับสนุนคาใชจายรายเดือนใหผูรับทุน (คาครองชีพ คาอุปกรณการเรียน คาใชจาย
ในการเรียน และคาที่พัก) เดือนละ ๗,๕๐๐ บาท ตอ ๑ ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
๑๔.๒ คาธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด โดยใหสถานศึกษาเสนออัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
เปนสวนหนึง่ ของขอเสนอโครงการ เมือ่ รับทุนจากโครงการนี้ ผูร บั ทุนตองยุตกิ ารรับทุนอืน่ ของภาครัฐทีม่ ลี กั ษณะซํา้ ซอนกัน
ซึ่งรวมถึงการกูยืมจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ขอ ๑๕ เพือ่ ใหการสงเสริมผูร บั ทุน ในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง สําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการ
พิเศษ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย กสศ. อาจสรางกลไก และจัดใหมีมาตรการสงเสริมการดําเนินงานของสถานศึกษา
ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการ โดยสถานศึกษาจะตองใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมของ กสศ. และ
หนวยงานที่มีความรวมมือ เชน
๑๕.๑ การติดตามความกาวหนาโดยคณะอนุกรรมการกํากับทิศทางโครงการ
๑๕.๒ การสนับสนุนการทํางานทางวิชาการโดยคณะผูเชี่ยวชาญอยางตอเนื่องเพื่อใหการดําเนินงานของ
สถานศึกษาบรรลุผลตามวัตถุประสงค และตามที่สถานศึกษาเสนอไวในขอเสนอโครงการ ทั้งนี้ อาจมีมาตรการเสริม
ในระยะขับเคลื่อนโครงการใหเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๕.๓ การสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู วิธกี ารและนวัตกรรมการทํางาน ระหวางสถานศึกษา และ
ระหวางผูรับทุน อยางนอยภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๑๕.๔ การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง
๑๕.๕ การศึกษา วิจยั และพัฒนาองคความรู เกีย่ วกับการจัดการศึกษาในสายอาชีพ การใหความชวยเหลือ
ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ
๑๕.๖ การวิจยั ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานทัง้ ดานผลลัพธผลตอบแทน (Return on Investment)
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดําเนินการภายใตความรวมมือกับสถาบันวิชาการ และองคกรระหวางประเทศทีเ่ ปนอิสระ
๑๕.๗ หลังจากผูรับทุนสําเร็จการศึกษา จะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของ
ผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพ ซึง่ เปนการสะทอนถึงความสําเร็จของสถานศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนใหกับผูรับทุนใหเปนผูมีศักยภาพตามวัตถุประสงคของโครงการ และการประเมินผลโครงการในภาพรวม

๑๒

ทั้งนี้ สถานศึกษาตองยินยอมให กสศ. เขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นตามขอ ๑๕.๑ – ขอ ๑๕.๗ หรือใหขอมูล
ใด ๆ ตามที่ กสศ. หรือผูแทนรองขอ
ขอ ๑๖ ผลลัพธของโครงการ
๑๖.๑ นักศึกษาผูรับทุนไดรับการศึกษาจนสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และไดรบั การพัฒนาศักยภาพ ใหสามารถพึง่ พาตนเองได และสามารถประกอบอาชีพตามความถนัดของตนเอง หรือเปน
ที่ตองการของสถานประกอบการ
๑๖.๒ สถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรหรือกระบวนการเรียนการสอน มีตนแบบแนวทางในการจัด
การศึกษาสายอาชีพที่นําไปตอยอดได
๑๖.๓ ลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา โดยกลุมเปาหมายมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่สูงขึ้น
๑๖.๔ มีตนแบบแนวทางการจัดการศึกษาสายอาชีพในการสรางโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาค สําหรับ
การจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย และการพัฒนาประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดองคความรูในการบริหารจัดการสถานศึกษา
สําหรับเตรียมการสนับสนุนในระยะตอไป

๑๓

ขอ ๑๗ ปฏิทินการดําเนินงาน
ระยะเวลา

กิจกรรม
การประชาสัมพันธ
ประชาสัมพันธโครงการ
คัดเลือกสถานศึกษาเขารวมโครงการ
ประกาศทุน
เปดรับขอเสนอโครงการผานระบบออนไลน
พิจารณาขอเสนอโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ผานการคัดเลือก
และแจงผลการพิจารณาสถานศึกษาที่ผานเกณฑ
เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูรับทุน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงขอเสนอโครงการ และทําสัญญา
ภาคีรวมดําเนินงานกับสถานศึกษาที่ผานการคัดเลือก
การคัดเลือก
สถานศึกษาที่ผานเกณฑดําเนินการประชาสัมพันธ คนหา
และคัดเลือกผูรับทุน
สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักศึกษาผูรับทุนใหทราบ
เปนการทั่วไปแลวจัดใหมีการรับฟงขอทักทวงผลการคัดเลือก
สถานศึกษาสงรายชื่อนักศึกษาผูรับทุนที่ไดรับการคัดเลือกให กสศ.
จัดทําสัญญาขอตกลงระหวางนักศึกษาผูรับทุนและ กสศ.
ผานระบบออนไลน
การดําเนินงานของสถานศึกษา
เปดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และเริ่มจัดกิจกรรม
หนุนเสริมพัฒนาผูเรียน
เสริมคุณภาพ ติดตาม ประเมินผล และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสถานศึกษา

เดือนมกราคม ๒๕๖๔
เดือนมกราคม ๒๕๖๔
๒๕ มกราคม – ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๔
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เดือนมีนาคม – เดือนเมษายน ๒๕๖๔
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๑๐ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ตั้งแตเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ เปนตนไป
ตลอดระยะเวลาโครงการ

ทั้งนี้ กสศ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตามปฏิทินการดําเนินงานโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา และจะแจงกําหนดการที่มีการเปลี่ยนแปลงผานทางเว็บไซต www.eef.or.th รวมถึงอาจมีการสื่อสารผาน
ชองทางอื่น ๆ ดวย ตามความเหมาะสม

๑๔

ตอนที่ ๒
แบบเสนอ

”โครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชัน
้ สูง
สําหรับผูเ้ รียน
ทีม
ี วามต้องการพิเศษ”
่ ค
ปี ๒๕๖๔
สําหรับสถานศึกษาสายอาชีพ

แบบเสนอ

”โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”
ปี ๒๕๖๔

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
คําอธิบาย
๑. กอนจัดทําแบบเสนอโครงการ สถานศึกษาควรศึกษาประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เรือ่ ง เปดรับขอเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชัน้ สูง สําหรับผูเ รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
อยางละเอียด และยื่นแบบเสนอโครงการ ผานระบบออนไลนที่เว็บไซต https://eeﬁnnovet-special.com/
โดยกรอกขอมูลและสงเอกสารตามกําหนดใหครบถวน
๒. แบบเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔
ประกอบดวย ๓ สวน ไดแก
สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
สวนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
สวนที่ ๓ คํารับรอง
๓. สถานศึกษาควรศึกษาเอกสาร และกรอกขอมูลใหครบถวนชัดเจนเพื่อประโยชนตอการพิจารณา
และตรวจสอบความถูกตองของเอกสารกอนการยื่นขอเสนอโครงการผานระบบออนไลน

แบบเสนอโครงการสําหรับสถานศึกษา
ขอมูลทั่วไป

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอนการยื่นแบบเสนอโครงการ
การยื่นแบบเสนอโครงการขอใหผานระบบออนไลน
ที่เว็บไซต https://eeﬁnnovet-special.com/
ตั้งแตวันที่ ๒๕ มกราคม - ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
สอบถามขอมูลเพิมเติม โทร ๐๒-๐๗๙-๕๔๗๕ กด ๒ ในวันและเวลาราชการ

๑๖

คํารับรอง

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลทั่วไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อโครงการ
“โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ” ป ๒๕๖๔
ประเภททุน ๒ ป (ปวส.) ของ (โปรดระบุชื่อสถานศึกษา)
…………………………………………………………………………………………………........................………………………..
๒. ขอมูลสถานศึกษาผูเสนอโครงการ (ในกรณีที่สถานศึกษาที่มีเขตพื้นที่หรือวิทยาเขตหรือมีลักษณะอื่น
ที่คลายคลึงเขตพื้นที่หรือวิทยาเขต ใหเสนอโครงการในนามสถานศึกษาเทานั้น)
ชื่อสถานศึกษา…………………………………………………………………………………………………………............
ที่อยู …………………………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………........................………………………..
เบอรโทรศัพท ……………………………………………………………… อีเมล …………….…………………………….
เว็บไซต …………………………………………..…………………………………………………………………………………
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันวิทยาลัยชุมชน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม อื่น ๆ ระบุ ....................................
ประเภท
รัฐ เอกชน
ระดับการศึกษาที่เปดสอน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จํานวนสาขาวิชาหรือหลักสูตร………หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป …………….คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) จํานวนสาขาวิชาหรือหลักสูตร………หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป …………….คน
ปริญญาตรีสายเทคโนโลยีปฏิบัติการ จํานวนสาขาวิชาหรือหลักสูตร………หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป …………….คน
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
จํานวนสาขาวิชาหรือหลักสูตร………หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป …………….คน
อื่น ๆ ระบุ …………….…………….…… จํานวนสาขาวิชาหรือหลักสูตร………หลักสูตร
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นป …………….คน
จํานวนครูทั้งสถานศึกษา ………… คน
ครูประจําการ ….……..….คน
ครูอัตราจาง ..................คน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………จํานวน ………......... คน

๑๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
จํานวนครูทั้งสถานศึกษา ………… คน
ครูประจําการ ….……..….คน
ครูอัตราจาง ..................คน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………จํานวน ………......... คน
๓.รายชื่อคณะทํางานของสถานศึกษา
๓.๑ ผูอํานวยการสถานศึกษา*
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
๓.๒ ผูรับผิดชอบโครงการ** (ผูดําเนินการหลักของโครงการ/ผูมีอํานาจลงนามถอนเงินหลัก โดยเปน
ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ หรือเปนผูรับผิดชอบโครงการที่ผูบริหาร
มอบหมาย ตองเปนระดับผูบริหารสถานศึกษา หรือไมตํ่ากวาระดับหัวหนาแผนกที่เกี่ยวของกับสาขาที่ยื่น
เสนอขอ โปรดแนบประวัติผูรับผิดชอบโครงการโดยยอ)
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
๓.๓ ผูชวยผูรับผิดชอบโครงการ คนที่ ๑
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
หมายเหตุ * ผูอํานวยการสถานศึกษาและผูรับผิดชอบโครงการเปนคนเดียวกันได
** ผูรับผิดชอบโครงการและผูประสานงานของโครงการเปนคนเดียวกันได

๑๙

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๓.๔ ผูชวยผูรับผิดชอบโครงการ คนที่ ๒
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
๓.๔ ผูชวยผูรับผิดชอบโครงการ คนที่ ๓
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
๓.๖ ผูประสานงานหลักของโครงการ (ผูที่มีบทบาทหนาที่ในการประสานงานการดําเนินการกับกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เชน การนัดหมายการประชุม การจัดกิจกรรม การนําสงผลงาน
ประกอบการเบิกเงินงวด ฯลฯ)
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….…………………………………….…….………..… Line ID ……..…..……………………….……………….
๓.๗ เจาหนาที่การเงิน (ผูที่มีบทบาทหนาที่ดานการเงิน เชน การเบิกเงินงวด การทําบัญชี รายงานการเงิน
การตรวจสอบบัญชี)
ชื่อ-นามสกุล ……………………………..……………………………………………….………………………
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงปจจุบัน (ทางวิชาการ/ราชการ) ……………………………………………………………………………….…………
วิชาที่สอน.......................................................................... ระดับชั้น ...........................................................
ที่อยู .............................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท …………………………………………………………... โทรสาร …………………………….………………….....
อีเมล ……………….………………………………
Line ID ……..…..……………………….……………….

๒๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๔. สถานศึกษาเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม
ไมเคยรับทุน กสศ.
เคยรับทุน กสศ.
โปรดระบุชื่อโครงการ สํานักที่รับทุน และ ความสําเร็จของโครงการโดยยอ
ชื่อโครงการ

ไดรับทุนจากสํานักฯ
ของ กสศ.

งบประมาณรวม

จํานวน
กลุมเปาหมาย

ระยะเวลา
โครงการ

ความสําเร็จของโครงการโดยยอ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ในกรณีที่โครงการที่ไดรับทุน จาก กสศ. ยังคงดําเนินการอยู สถานศึกษาจะมีการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
การบริหารโครงการการกํากับดูแลของโครงการที่เสนอใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวได
อยางมีประสิทธิภาพอยางไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๒๑

ส่วนที่ ๒

รายละเอียด
โครงการ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑. กลุมเปาหมาย นักศึกษาทุน ๒ ป ปวส. จํานวนรวม ...... คน (ระบุชื่อหลักสูตรสาขาที่ไดรับการอนุมัติ
โดยสถานศึกษาเสนอรายชื่อหลักสูตรสาขาวิชาไมเกิน ๓ หลักสูตรสาขา และจะตองมีผูรับทุน
รวมไมนอยกวา ๑๐ คน และไมเกินกวา ๒๐ คน)
๒. สาขาวิชาที่สถานศึกษาเสนอ สาขาที่ทานเห็นวามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งนี้สามารถเสนอจํานวนหลักสูตรสาขาไมเกิน ๓ สาขา โปรดระบุหลักสูตรสาขา ดังนี้
๒.๑ ปวส. หลักสูตรสาขา ……………โดยเปดสอนมาแลว ........ ป จํานวนทุนที่เสนอขอ …….. คน
กลุมวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรทีม่ คี วามตองการของตลาดแรงงานในทองถิน่ หรือจังหวัดทีส่ ถานศึกษาตัง้ อยู
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๓ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๒ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๑ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน

๒๓

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๐ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
๒.๒ ปวส. หลักสูตรสาขา ……………โดยเปดสอนมาแลว ........ ป จํานวนทุนที่เสนอขอ …….. คน
กลุมวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรทีม่ คี วามตองการของตลาดแรงงานในทองถิน่ หรือจังหวัดทีส่ ถานศึกษาตัง้ อยู
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๓ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๒ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน

๒๔

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๑ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๐ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
๒.๓ ปวส. หลักสูตรสาขา ……………โดยเปดสอนมาแลว ........ ป จํานวนทุนที่เสนอขอ …….. คน
กลุมวิชา อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ
สาขาวิชาหรือหลักสูตรทีม่ คี วามตองการของตลาดแรงงานในทองถิน่ หรือจังหวัดทีส่ ถานศึกษาตัง้ อยู
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๓ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน

๒๕

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๒ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๑ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน
จํานวนนักศึกษาทุกชั้นปที่ศึกษา ณ ป ๒๕๖๐ ในสาขา ................ คน
มีนักศึกษาที่มีความตองการพิเศษ จํานวน .......... คน โดยเปนผูเรียนที่มีลักษณะดังนี้
ความพิการทางการเห็น
................................... คน
ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
ความพิการทางออทิสติก
................................... คน

๒๖

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๓. หลักการและเหตุผล (โปรดระบุหลักการและเหตุผล แนวคิด และการวิเคราะหสถานการณ
ที่มาและความสําคัญในการจัดทําโครงการ)
• แสดงใหเห็นถึงความพรอมและความเชื่อมั่นของสถานศึกษาดานหลักสูตรที่เสนอ
• แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund
• แสดงขอมูลสนับสนุนที่สะทอนถึงผลการผลิตผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ผานมา
ซึ่งไดรับการจางงาน เปนที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการ และชุมชนทองถิ่น
• ประเมินความสําคัญจําเปน โปรดระบุสถานการณ สภาพปญหา
โดยแสดงขอมูลและหลักฐานโดยประจักษ
• โครงการจะกอใหเกิดประโยชนแกการศึกษา การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน
หรือ ผูดอยโอกาสโดยรวมอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

๒๗

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๔. วัตถุประสงค (ผลลัพธ ผลกระทบที่ตองการใหเกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษาผูรับทุนและสถานศึกษา)
วัตถุประสงคของโครงการนี้ คือ
๑) สรางโอกาสที่เสมอภาคใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพระดับสูงกวา
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา
๒) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในสายอาชีพชั้นสูง
ใหตอบสนองตอความตองการการจางงานของสถานประกอบการ หรือ สามารถประกอบอาชีพ
ที่ตนเองถนัด เกิดการพึ่งพาตนเองไดในอนาคต
๓) ปรับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา หรือ ระบบทวิภาคีในรูปแบบตาง ๆ ใหตอบสนองตอความตองการตามแผนยุทธศาสตร
ประเทศไทย ๔.๐
๕. การแสดงขอมูลการสํารวจจํานวนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในเขตพื้นที่ใหบริการของสถานศึกษา
ที่มีความตองการศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (แนบเอกสารเพิ่มเติมได)
สํารวจขอมูลจากหนวยงาน ………………………………………………………. วันที่ .........................................
พบจํานวนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษในพื้นที่ ตําบล ........................ อําเภอ .............................
จังหวัด .................... จํานวน ..............คน แบงออกตามประเภทความพิการ ไดแก
๕.๑ ความพิการทางการเห็น
................................... คน
๕.๒ ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
................................... คน
๕.๓ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
................................... คน
๕.๔ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
................................... คน
๕.๕ ความพิการทางสติปญญา
................................... คน
๕.๖ ความพิการทางการเรียนรู
................................... คน
๕.๗ ความพิการทางออทิสติก
................................... คน

๒๘

๒..............................................

๑..............................................

ชื่อหลักสูตรสาขา
ที่รับการอนุมัติ
จากหนวยงานตนสังกัด
ที่ตองการยื่นเสนอขอ

หนวยงานที่อนุมัติ
หลักสูตร (ระบุ)…………
………………………………

ไดรับการอนุมัติให
เปดสอนในป ...............

หนวยงานที่อนุมัติ
หลักสูตร (ระบุ)…………
………………………………

ไดรับการอนุมัติให
เปดสอนในป ...............

การอนุมัติหลักสูตร

ขอมูล
ความขาดแคลน
และความตองการ
แรงงาน

๒๙

หนวยงาน
ความรวมมือ
ในประเทศหรือ
ตางประเทศและยกตัวอยาง
กิจกรรมความรวมมือ

๑. ความพรอมดานบุคลากร
ระบุ
๑.๑………………….................
๑.๒………………….................
๑.๓………………….................
๒. ความพรอมดานอุปกรณ/
เครื่องมือ ระบุ
๒.๑………………….................
๒.๒………………….................
๒.๓………………….................

๑. ความพรอมดานบุคลากร
ระบุ
๑.๑………………….................
๑.๒………………….................
๑.๓………………….................
๒. ความพรอมดานอุปกรณ/
เครื่องมือ ระบุ
๒.๑………………….................
๒.๒………………….................
๒.๓………………….................

ความพรอมดานบุคลากร/
อุปกรณสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ

หลักสูตรปกติที่เปดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถานประกอบการที่รวม
ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ใหการสนับสนุน ............................
......................................................................................
ไมไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความรวมมือผลิตบุคลากร
ใหกบั สถานประกอบการทีม่ คี วามชัดเจนและรับประกัน
การมีงานทําของผูรับทุนหลังจบการศึกษา
ระบุชื่อสถานประกอบการ.............................................
(ขอใหสงรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรรายวิชาเพื่อการ
พิจารณาในเอกสารแนบ)

หลักสูตรปกติที่เปดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถานประกอบการที่รวม
ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ใหการสนับสนุน ............................
......................................................................................
ไมไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความรวมมือผลิตบุคลากร
ใหกบั สถานประกอบการทีม่ คี วามชัดเจนและรับประกัน
การมีงานทําของผูรับทุนหลังจบการศึกษา
ระบุชื่อสถานประกอบการ.............................................
(ขอใหสงรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรรายวิชาเพื่อการ
พิจารณาในเอกสารแนบ)

หลักสูตร

๖. รายละเอียดสาขาวิชาที่สถานศึกษาเสนอ สาขาที่ทานเห็นวามีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้สามารถเสนอจํานวนหลักสูตรสาขาไมเกิน ๓ สาขา
โปรดระบุหลักสูตรสาขา ดังนี้

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๓..............................................

ชื่อหลักสูตรสาขา
ที่รับการอนุมัติ
จากหนวยงานตนสังกัด
ที่ตองการยื่นเสนอขอ

หนวยงานที่อนุมัติ
หลักสูตร (ระบุ)…………
………………………………

ไดรับการอนุมัติให
เปดสอนในป ...............

การอนุมัติหลักสูตร

ขอมูล
ความขาดแคลน
และความตองการ
แรงงาน

๓๐

หนวยงาน
ความรวมมือ
ในประเทศหรือ
ตางประเทศและยกตัวอยาง
กิจกรรมความรวมมือ
๑. ความพรอมดานบุคลากร
ระบุ
๑.๑………………….................
๑.๒………………….................
๑.๓………………….................
๒. ความพรอมดานอุปกรณ/
เครื่องมือ ระบุ
๒.๑………………….................
๒.๒………………….................
๒.๓………………….................

ความพรอมดานบุคลากร/
อุปกรณสําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

หลักสูตรปกติที่เปดสอนโดยทั่วไป
หลักสูตรที่มีการพัฒนากับสถานประกอบการที่รวม
ไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
โปรดระบุรายการที่ใหการสนับสนุน ............................
......................................................................................
ไมไดรบั งบประมาณสนับสนุนจากสถานประกอบการ
หลักสูตรที่มีโครงการความรวมมือผลิตบุคลากร
ใหกบั สถานประกอบการทีม่ คี วามชัดเจนและรับประกัน
การมีงานทําของผูรับทุนหลังจบการศึกษา
ระบุชื่อสถานประกอบการ.............................................
(ขอใหสงรายละเอียดเพิ่มเติมหลักสูตรรายวิชาเพื่อการ
พิจารณาในเอกสารแนบ)

หลักสูตร

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
จํานวนครู/อาจารยประจําสาขา
๑. ปวส. หลักสูตรสาขา …………….................................................................................................................................
จํานวนครู/อาจารยประจําสาขาทั้งหมด ................. คน (ควรมีจํานวนอยางนอย ๓ คน) ดังนี้
๑) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...…….............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
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ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๓) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...……............
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ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๒. ปวส. หลักสูตรสาขา …………….................................................................................................................................
จํานวนครู/อาจารยประจําสาขาทั้งหมด ................. คน (ควรมีจํานวนอยางนอย ๓ คน) ดังนี้
๑) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...…….............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๒) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...…….............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๓) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...……............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๓. ปวส. หลักสูตรสาขา …………….................................................................................................................................
จํานวนครู/อาจารยประจําสาขาทั้งหมด ................. คน (ควรมีจํานวนอยางนอย ๓ คน) ดังนี้
๑) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...…….............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๒) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...…….............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……
๓) ชื่อ - นามสกุล ………………………..……………………………..………………………………..………..………..………...……............
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่สําเร็จการศึกษา …………………………..……………………..………..………..………..……..………..…….....
ตําแหนงทางวิชาการ/ราชการ…………………………..……ป
ระยะเวลาในการเปนครู/อาจารย …………………………..……ป
เบอรโทรศัพท…………………………..……

๓๑

สาขาวิชา ……….………............

๓.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

สาขาวิชา ……….………............

๒.

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๒๕๖๒

ชวงปการศึกษา
(พ.ศ.)

อัตราการสําเร็จการศึกษา
(จํานวนผูเรียนที่มีความตองการพิเศษแรกเขารับ : จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษสําเร็จการศึกษา) เชน (๗๕ คน : ๗๐ คน)
จํานวนผูเรียนที่มีความ
จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษแรกเขา (คน) ตองการพิเศษที่สําเร็จการศึกษา (คน)

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษที่มีงานทํา
ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
(คน)

ชื่อหลักสูตรที่เสนอ

๓๒

ชื่อสถานที่จัดการเรียนการสอน

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

๘. สถานที่ที่จะดําเนินการสอน (แยกรายหลักสูตรสาขาที่ตองการยื่นเสนอขอ) (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน สถานศึกษา… ตําบล…อําเภอ…จังหวัด….)

สาขาวิชา ……….………............

๑.

สาขาที่

ชื่อหลักสูตรสาขา
ที่เสนอ

จํานวนผูเรียน
ที่มีความตองการ
พิเศษที่ออกกลางคัน
(คน)

ปการศึกษาที่มีบัณฑิตสําเร็จการศึกษา โปรดแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงขอมูลจํานวนนักศึกษาที่คงอยู และสําเร็จการศึกษาในแตละภาคการศึกษาในทุกหลักสูตรสาขาที่เสนอ)

๗. ขอมูลสนับสนุนที่สะทอนถึงผลการผลิตผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ผานมาซึ่งไดรับการจางงาน เปนที่ยอมรับ และพึงพอใจของสถานประกอบการ
และชุมชนทองถิ่น (เฉพาะหลักสูตรสาขาที่ตองการยื่นเสนอขอ (นําเสนอชวงเวลา ๓ ปการศึกษายอนหลัง (ปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ของทุกหลักสูตรสาขา กรณีเปนหลักสูตรใหมใหนําเสนอเฉพาะชวง

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๙. แผนการดําเนินงาน
โปรดอธิบายแตละประเด็นเพื่อใหคณะกรรมการเขาใจแนวคิด และแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อแสดงถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการของสถานศึกษา
๙.๑ สถานศึกษามีความพรอมและความเชื่อมั่น
สถานศึกษาตองแสดงใหเห็นถึงความพรอมดานหลักสูตรสาขา บุคลากรและมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึง
โอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตลอดจนแสดงขอมูลสนับสนุน
ที่สะทอนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผานมา ซึ่งไดรับการจางงานเปนที่ยอมรับ และพึงพอใจของ
สถานประกอบการและชุมชนทองถิ่น
ประเด็น : สถานศึกษามีความพรอมดานสาขาหลักสูตร บุคลากรและมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในสาขาที่เสนอ
รวมถึงโอกาสในการสนับสนุนงบประมาณของภาคเอกชนในลักษณะ Matching Fund ตอโครงการที่เสนอ
และขอมูลสนับสนุนที่สะทอนถึงผลการผลิตนักศึกษาที่ผานมา ซึ่งไดรับการจางงานเปนที่ยอมรับ และพึงพอใจ
ของสถานประกอบการและชุมชนทองถิ่นอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : หากสถานศึกษาของทานไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการ จะกําหนดโครงสรางในการ
บริหารจัดการ บุคลากรผูรับผิดชอบ และแนวทางการบริหารจัดการ ใหสําเร็จไดอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๙.๒ สถานศึกษามีแนวทางในการแนะแนวและประชาสัมพันธทุนการศึกษาอยางไร
ประเด็น : สถานศึกษามีแนวทางการประชาสัมพันธ การสรางความรู ความเขาใจเชิงรุกเกี่ยวกับการศึกษาตอ
ในระดับอาชีวศึกษา และสรางแรงบันดาลใจในการเขาศึกษาตามหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนใหกับ
สถานศึกษาที่มีผูเรียนที่มีความตองการพิเศษเรียนรวม สถานศึกษาเฉพาะความพิการ หรือ ปวช.หรือเทียบเทา
ในเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู ใหครอบคลุมและทั่วถึงไดอยางไร โปรดอธิบาย ระบุกรอบแนวคิด
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแนวคิด
กลุมเปาหมาย

พื้นที่ดําเนินงาน

เครือขายความรวมมือ
รูปแบบ/วิธีการ
ชองทาง
(เชน หนวยงานภาครัฐ เอกชน
เขาถึงกลุมเปาหมาย ประชาสัมพันธ
หรือ ทองถิ่น)

๓๓

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๙.๓ สถานศึกษามีแนวทางในการคนหาและคัดเลือกนักเรียนเขารับทุนอยางไร
ประเด็น : สถานศึกษามีกระบวนการ และวิธีการในการคนหาผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่มีคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกฝายไดอยางไร โปรดอธิบาย
ในจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
นอกจังหวัดที่ตั้งสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษามีแนวทางในการคัดกรองผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด
โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของจากทุกฝายไดอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ การประเมินศักยภาพและ
ความเหมาะสมของผูรับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด โดยยึดหลักการมีสวนรวมจากผูมีสวนเกี่ยวของ
จากทุกฝาย มีวิธีการ และเครื่องมือในการประเมินศักยภาพผูรับทุนอยางไร โปรดระบุวิธีการและเครื่องมือ
ในการประเมินศักยภาพผูรับทุน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น: หากเกิดสถานการณโรคระบาดรายแรง เชน การระบาดของโควิด-๑๙ ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ
ไทย ทานจะดําเนินการคนหา คัดกรอง และคัดเลือกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : หากสถานศึกษาของทานไมสามารถคนหา และคัดกรองผูเรียนที่มีความตองการพิเศษได
ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร ทานจะมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหไดนักเรียนตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๓๔

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๙.๔ สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพของผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษใหสามารถเรียนจบตามกําหนดเวลาอยางไร
สถานศึกษาตองเสนอแนวทางและกลไกในการติดตามดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพเปนเฉพาะบุคคล
ใหคําปรึกษาแกผูรับทุน และการทํางานกับผูปกครองอยางใกลชิดตลอดระยะเวลาของการศึกษา แสดงวิธีการ
ที่จะสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรูของผูรับทุนอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ การเตรียมความพรอม
และสนับสนุนชวยเหลือดานทักษะการทํางาน ทักษะทางวิชาการ และทักษะทางสังคมใหแกผูรับทุน การจัด
เตรียมหอพักและระบบดูแลที่ดีและเอื้อตอการเรียนรู โดยคํานึงถึงราคาที่เหมาะสมและความปลอดภัย
การใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผนใชจายของผูรับทุน แนวทางการปองกันยาเสพติดและอบายมุข การเตรียม
ความพรอมและสนับสนุนชวยเหลือทั้งดานการวิชาการและทางสังคมใหแกผูรับทุน ระบบดูแลความเปนอยูและ
สวัสดิภาพของผูรับทุน ตองครอบคลุมทั้งในดานสภาพแวดลอม ความเปนอยู สวัสดิภาพดานรางกาย จิตใจ
อารมณและสังคม รวมถึงการพัฒนาทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต ทักษะสังคม และมีมาตรการในการดูแลและ
ปองกันปญหา ติดตาม เฝาระวัง และมีระบบการแกไขปญหาเปนเฉพาะบุคคลเมื่อพบกรณีผิดปกติที่จะสงผล
ใหผูรับทุนเรียนไมจบตามกําหนด
กรณีหากสถานศึกษาของทานไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ ทานสามารถจัดหอพักที่
มีของสถานศึกษาสําหรับนักศึกษาผูรับทุนของโครงการฯ เปนการเฉพาะไดหรือไม
มี ระบุจํานวนหอพัก
ประเภทหอพัก

จํานวนหอง

จํานวนผูรับทุนที่รองรับได

หอพักกลางของสถานศึกษา
หอพักของสาขา
อื่น ๆ ระบุ
หอพัก ๑ หองจะสามารถจัดใหผูรับทุนอาศัยอยูได จํานวน…………คน
อาจารยผูดูแลหอพัก สัดสวน ครู : ผูรับทุนในหอพัก คือ ……… : ………
โปรดแนบแผนผังและภาพถายหอพักนักศึกษา
โดยสามารถรองรับนักศึกษาทุนตามจํานวนเสนอในโครงการ
ไดทั้งหมด ไดบางสวน ระบุจํานวน…………คน จากจํานวนที่เสนอทั้งหมด…………คน
ระยะทางจากหอพักถึงสถานศึกษา…………กิโลเมตร
ไมมี (โปรดระบุวิธีการบริหารจัดการ) สถานศึกษาจะมีวิธีการบริหารจัดการหาหอพักใหนักศึกษาผูรับทุน
ไดอยางไร
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

๓๕

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
ประเด็น : สถานศึกษาของทาน มีแนวทางในการเสริมทักษะที่จําเปนในการปรับตัวและการใชชีวิต
กอนการศึกษาใหแกผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับทุนอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวทางในการใหคาํ ปรึกษาทางวิชาการใหแกผเู รียนทีม่ คี วามตองการพิเศษ
ที่ไดรับทุนตลอดระยะเวลาของการศึกษาเพื่อใหสําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดอยางไร รวมถึงมาตรการปองกัน
ไมใหเกิดปญหาทางวิชาการและมิตอิ นื่ ๆ ทีจ่ ะทําใหผรู บั ทุนไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนด โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวทางพัฒนาระบบดูแลผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับทุน
เปนเฉพาะบุคคลตลอดระยะเวลาการศึกษาอยางไร รวมทั้งมีมาตรการดูแลและปองกันที่จะทําใหผูรับทุน
ไมสามารถสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาอยางไร โปรดอธิบาย
กรณีอาศัยอยูหอพักภายในสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
กรณีอาศัยอยูหอพักภายนอกสถานศึกษา
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
กรณีอาศัยอยูกับพอแม ผูปกครอง
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
กรณีอื่น ๆ
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวทางในการใหคําปรึกษาเรื่องการวางแผนใชจายของผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษที่ไดรับทุนอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๙.๕ สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพสูงอยางไร
โปรดอธิบายและยกตัวอยางกระบวนการสอน แสดงใหเห็นวา สถานศึกษามีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอนที่นําไปสูสมรรถนะมีงานทําหรือการเปนผูประกอบการที่มีจุดเนนตามสาขาที่เสนอ และดําเนินการ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้
(๑) มีกระบวนการหรือกิจกรรมเสริม และวางแนวทางไวอยางชัดเจน
(๒) มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลอยางใกลชิดเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ใหการสนับสนุนอยางทันทวงที
และมีประสิทธิภาพ

๓๖

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
(โปรดระบุใหครบทุกหลักสูตรสาขาที่ตองการยื่นเสนอขอ)
๑. ปวส. หลักสูตรสาขา .....................................................................................
เปนหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม
ไมเปน
เปน
ในกรณีที่เปน WIL โปรดระบุรูปแบบ
ทวิภาคี
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกภาคฤดูรอน
อื่น ๆ ระบุ…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรูในสถานประกอบการเปนระยะเวลา
ระยะเวลา………………..วันในแตละสัปดาห จํานวนรวม………………………ภาคการศึกษา
ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ระยะเวลา………………..ภาคฤดูรอนการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน/ภาคผูประกอบการ (ระบุชื่อ)……………………………………………………….
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชา
ในแตละระดับชั้นป (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)

๒. ปวส. หลักสูตรสาขา .....................................................................................
เปนหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม
ไมเปน
เปน
ในกรณีที่เปน WIL โปรดระบุรูปแบบ
ทวิภาคี
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกภาคฤดูรอน
อื่น ๆ ระบุ…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรูในสถานประกอบการเปนระยะเวลา
ระยะเวลา………………..วันในแตละสัปดาห จํานวนรวม………………………ภาคการศึกษา
ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ระยะเวลา………………..ภาคฤดูรอนการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน/ภาคผูประกอบการ (ระบุชื่อ)……………………………………………………….
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชา
ในแตละระดับชั้นป (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)

๓๗

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๓. ปวส. หลักสูตรสาขา .....................................................................................
เปนหลักสูตรที่มีระบบบูรณาการการเรียนรูกับการทํางาน Work Integrated Learning (WIL) หรือไม
ไมเปน
เปน
ในกรณีที่เปน WIL โปรดระบุรูปแบบ
ทวิภาคี
การฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกภาคฤดูรอน
อื่น ๆ ระบุ…………
โดยมีระยะเวลาในการเรียนรูในสถานประกอบการเปนระยะเวลา
ระยะเวลา………………..วันในแตละสัปดาห จํานวนรวม………………………ภาคการศึกษา
ระยะเวลา………………..ภาคการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ระยะเวลา………………..ภาคฤดูรอนการศึกษา (อยูในสถานประกอบการตลอดภาคการศึกษา)
โปรดระบุภาคการศึกษาและปการศึกษา…………………………………….....…..………
ความรวมมือกับหนวยงานภาคเอกชน/ภาคผูประกอบการ (ระบุชื่อ)……………………………………………………….
หมายเหตุ โปรดแนบแผนการเรียนในสถานศึกษาและสถานประกอบการของหลักสูตรสาขาวิชา
ในแตละระดับชั้นป (ตามหลักสูตรสาขาที่เสนอขอ)
ประเด็น : สถานศึกษาของทาน มีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการฝกประสบการณ
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาผูรับทุนที่ยกระดับจากการดําเนินงานปจจุบัน
อยางไร โปรดอธิบาย
การดําเนินงานปจจุบัน

สิ่งที่ตองการยกระดับ

ประเด็น : สถานศึกษาของทาน มีแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการฝกประสบการณ
รวมกับสถานประกอบการ หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาผูรับทุนที่ยกระดับจากการดําเนินงานปจจุบัน
อยางไร โปรดอธิบาย
ชั้นป

แนวทางจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เพิ่มเติมจากการเรียนในหลักสูตรปกติ

ปวส.๑
ปวส.๒

๓๘

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๙.๖ สถานศึกษามีแนวทางในการสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูที่จะจบการศึกษาอยางไร
เสนอมาตรการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองความตองการตลาดแรงงาน
ตามแผนยุทธศาสตรประเทศไทย ๔.๐ และแนวทางการสงเสริมใหผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่รับทุน
มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา เชน การทําความรวมมือกับภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น โดยมีขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) หรือ โครงการความรวมมือผลิตบุคลากรใหแกบริษัทที่มีความชัดเจน สามารถยืนยัน
การมีงานทําของผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่รับทุนได
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวทางในการจัดทําฐานขอมูลผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับทุน
เพื่อติดตามประเมินผูรับทุน รวมถึงฐานขอมูลตลาดแรงงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวคิดและแนวทางในการสงเสริมการมีงานทําแกผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษที่ไดรับทุนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางไร เพื่อสรางเครือขายการทํางานใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ประเด็น : สถานศึกษาของทานมีแนวทางในการติดตามผูเรียนที่มีความตองการพิเศษที่ไดรับทุน
หลังสําเร็จการศึกษาอยางไร โปรดอธิบาย
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๑๐. ผลผลิตและผลลัพธที่สําคัญของโครงการ (สําหรับสถานศึกษาที่ผานการพิจารณาคัดเลือก
จะตองดําเนินการตลอดระยะเวลาโครงการ)
ผลผลิตที่เกิดขึ้น/ผลผลิตที่สงมอบ กสศ.
ผลผลิต

๑. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
๒. รายงานความกาวหนาของผูรับทุนตามระยะเวลาที่กําหนด ไดแก แฟมสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงผล
การพัฒนาของผูรับทุนทั้งดานผลการเรียน ทักษะการเรียนรู และพฤติกรรม รวมถึงความเสี่ยงตาง ๆ
๓. รายงานความกาวหนาการพัฒนาผูรับทุนใหมีทักษะวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่เรียน
สามารถประกอบอาชีพได
๔. อื่น ๆ (ถามี) ………………………….………………………………………………………………………….

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษา
ผลลัพธ

๑. นักศึกษาผูรับทุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ พึ่งพาตนเองได และ สําเร็จการศึกษาไดงานทํา สามารถ
ประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด หรือเปนที่ตองการของสถานประกอบการ
๒. สถานศึกษาสามารถพัฒนาไดเขมแข็ง มีตนแบบแนวทางในการจัดการศึกษาสายอาชีพที่นําไปตอยอดได
๓. อื่น ๆ (ถามี) ………………………….………………………………………………………………………….

๓๙

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑๑. แผนงบประมาณ สถานศึกษาใหรายละเอียดงบประมาณ ๑ ปตามแบบฟอรมที่กําหนด โดยสถานศึกษา
ทีไ่ ดรบั การคัดเลือกใหเขารวมโครงการฯ จะตองจัดทําแผนงบประมาณเปนรายปและเสนอใหคณะผูท รงคุณวุฒิ
ของ กสศ. พิจารณา ทั้งนี้ขอใหสถานศึกษากรอกรายละเอียดผานทางระบบออนไลนของ กสศ.
รายละเอียดงบประมาณตามแผนดําเนินงานที่เสนอในรายละเอียด
โครงการในรูปกิจกรรมและงบประมาณ ป ๒๕๖๔
ชื่อสถานศึกษา............................................................................. จังหวัด.....................................................
ประเภททุน ๒ ป (ปวส.)
จํานวนผูรับทุน...................................คน
งบประมาณที่เสนอขอในปแรก
งบประมาณขอ ๑ งบประมาณคาใชจายรายเดือนของผูรับทุน
..........................................บาท
(งบประมาณที่จัดสรร ๗,๕๐๐ บาท/เดือน)
งบประมาณขอ ๒ งบพัฒนาคุณภาพ
..........................................บาท
(งบประมาณที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท/ทุน/ป)
งบประมาณขอ ๓ คาธรรมเนียมการศึกษา
..........................................บาท
(คาธรรมเนียมการศึกษาอัตราประหยัดตามจํานวนผูรับทุน)
งบประมาณรวม

........................................บาท

งบประมาณขอ ๔ (การตรวจสอบบัญชี)

..........................................บาท

งบประมาณรวม กสศ.

........................................บาท

งบประมาณสมทบ (ถามี)

..........................................บาท

งบประมาณรวมในปแรกทั้งหมด

........................................บาท

๔๐

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๑. วงเงินงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพปแรก
(จํานวนผูรับทุนที่เสนอ x งบประมาณที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท/ทุน/ป)
จํานวนผู
เขารวม (คน)

รายละเอียด

อัตรา
(บาท)

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
(ครั้ง) รวม กสศ. สมทบ (ถามี)
(บาท)
(บาท)

ปฏิทินการทํางาน
วันเริ่มตน

วันสิ้นสุด

๑.๑ การพัฒนาระบบดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพของผูรับทุนใหสามารถเรียนจบตามกําหนดเวลา (สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรอยูระหวาง ๓๐-๔๐% ของงบที่จัดสรรทั้งหมด)

ภาคการศึกษาที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวมขอ ๑.๑

รวม

๔๑

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๑. วงเงินงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพปแรก
(จํานวนผูรับทุนที่เสนอ x งบประมาณที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท/ทุน/ป)
จํานวนผู
เขารวม (คน)

รายละเอียด

อัตรา
(บาท)

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
(ครั้ง) รวม กสศ. สมทบ (ถามี)
(บาท)
(บาท)

ปฏิทินการทํางาน
วันเริ่มตน

๑.๒ การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูง (สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรอยูระหวาง ๓๐-๔๐% ของงบที่จัดสรรทั้งหมด)

ภาคการศึกษาที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวมขอ ๑.๒

รวม

๔๒

วันสิ้นสุด

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๑. วงเงินงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพปแรก
(จํานวนผูรับทุนที่เสนอ x งบประมาณที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท/ทุน/ป)
จํานวนผู
เขารวม (คน)

รายละเอียด

อัตรา
(บาท)

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
(ครั้ง) รวม กสศ. สมทบ (ถามี)
(บาท)
(บาท)

ปฏิทินการทํางาน
วันเริ่มตน

๑.๓ การสงเสริมโอกาสการมีงานทําของผูที่จะจบการศึกษา (สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรอยูระหวาง ๒๐% ของงบที่จัดสรรทั้งหมด)

ภาคการศึกษาที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวมขอ ๑.๓

รวม

๔๓

วันสิ้นสุด

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

๑. วงเงินงบประมาณสําหรับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพปแรก
(จํานวนผูรับทุนที่เสนอ x งบประมาณที่จัดสรร ๒๐,๐๐๐ บาท/ทุน/ป)
จํานวนผู
เขารวม (คน)

รายละเอียด

อัตรา
(บาท)

จํานวน งบประมาณ งบประมาณ
(ครั้ง) รวม กสศ. สมทบ (ถามี)
(บาท)
(บาท)

ปฏิทินการทํางาน
วันเริ่มตน

วันสิ้นสุด

๑.๔ การบริหารจัดการโครงการ (การจัดทําฐานขอมูลผูรับทุน การติดตามประเมินผล การจัดทํารายงาน) (สัดสวนของงบประมาณที่จัดสรรไมเกิน ๑๐% ของงบที่จัดสรรทั้งหมด)

ภาคการศึกษาที่ ๑
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวม

ภาคการศึกษาที่ ๒
กิจกรรมที่ ๑ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๒ ……..
คา......
คา......

รวม

กิจกรรมที่ ๓ ……..
คา......
คา......

รวมขอ ๑.๔

รวม

รวมขอ ๑ ทั้งหมด

๔๔

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๒. คาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๔
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
สาขาวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๑
๒.๑ สาขา......
๒.๒ สาขา......
๒.๓ สาขา......
๒.๔ สาขา......
๒.๕ สาขา......

คาธรรมเนียม
การศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ ๑
(รายคน/ภาคการศึกษา)

จํานวนผูรับทุน
(คน)

งบประมาณ
รวม กสศ.
(บาท)

งบประมาณ
สมทบ (ถามี)
(บาท)

งบประมาณ
รวม กสศ.
(บาท)

งบประมาณ
สมทบ (ถามี)
(บาท)

รวมภาคการศึกษาที่ ๑

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
สาขาวิชา
ภาคการศึกษาที่ ๒
๒.๑ สาขา......
๒.๒ สาขา......
๒.๓ สาขา......
๒.๔ สาขา......
๒.๕ สาขา......

คาธรรมเนียม
การศึกษา
ในภาคการศึกษาที่ ๒
(รายคน/ภาคการศึกษา)

จํานวนผูรับทุน
(คน)

รวมภาคการศึกษาที่ ๒

รวมทั้งสองภาคการศึกษา
งบประมาณรวมในปแรกทัง้ หมด (ขอ ๑-๒)
๓. การตรวจสอบบัญชี
ภาคการศึกษา

งบประมาณรวม กสศ.
(บาท)

งบประมาณสมทบ (ถามี)
(บาท)

๑. ภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔
๒. ภาคการศึกษาที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔

รวม ขอ ๓ ทั้งหมด
งบประมาณรวมในปแรกทัง้ หมด
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(.....................................................)
ผูบริหารสถานศึกษา

๔๕

(.....................................................)
ผูรับผิดชอบโครงการ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑๒. การบริหารจัดการประเด็นที่จะทําใหสถานศึกษาไมประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
• ระบุประเด็นที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น และวิธีการการบริหารจัดการ
ประเด็นที่จะทําใหสถานศึกษา
ไมประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินโครงการ
จํานวนนักศึกษาผูรับทุน
ไมเปนไปตามเปาหมาย
ผูรับทุนประสบปญหาในการปรับตัว
และมีปญหาทางสภาพจิตใจ
ผูรับทุนประสบปญหาสุขภาพ
หรือปญหาอื่น ๆ ที่สืบเนื่องมาจาก
ความบกพรองหรือพิการที่เกิดขึ้น
ผลการเรียนผูรับทุนตํ่ากวาเกณฑ
ผูรับทุนมีความเสี่ยงที่จะหลุด
ออกจากระบบการศึกษา เนื่องจาก
ความประพฤติ เชน ยาเสพติด ชูสาว
การขาดเรียน
(ระบุรายละเอียดตามกรณี)
ผูรับทุนประสบปญหา
ทางดานการเรียน เชน เรียนไมทัน
ไมชอบสาขา ไมสงงานตามที่
ไดรับมอบหมาย
ผูรับทุนสําเร็จการศึกษา
และไมมีงานทํา
อื่น ๆ ระบุ................

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น

๔๖

วิธีการการบริหารจัดการและ
การปองกันไมใหเกิดความเสี่ยง

๑. สถานศึกษามีแนวทางในการแนะแนว
และประชาสัมพันธทุนการศึกษาแกสถานศึกษา
อยางไร
๒. สถานศึกษามีแนวทางในการคนหาผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษเขารับทุนอยางไร
๓. สถานศึกษามีแนวทางในการคัดเลือกผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษเขารับทุนอยางไร
๔. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาระบบ
ดูแลความเปนอยูและสวัสดิภาพของผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษใหสามารถเรียนจบ
ตามกําหนดเวลาอยางไร
๕. สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนการสอนใหมคี ณ
ุ ภาพสูงอยางไร
๖. สถานศึกษามีแนวทางในการสงเสริมโอกาส
การมีงานทําของผูเ รียนทีก่ าํ ลังสําเร็จการศึกษาอยางไร

กรอบคุณภาพ

ประเด็นใน
การติดตาม

๔๗

แผนการติดตาม

๑๓. การติดตาม/ประเมินผล
• ระบุแนวทางแผนการติดตาม/ประเมินผลที่ชัดเจน ปฏิบัติไดจริง
• ระบุประเด็นในการติดตาม/ประเมิน ชวงเวลา และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
• เปนการวัดในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่มุงการเปลี่ยนแปลงเด็กและเยาวชน
• สถานศึกษามีแนวทางที่จะติดตามผลสําเร็จของโครงการและประเมินผลอยางไร
วิธีการ
ประเมินผล/
เครื่องมือ

ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ/
คุณภาพ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ

ชวงเวลา

หนวยงาน/
ผูรับผิดชอบ

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ
๑๔. ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดโครงการ คือ
๑) อัตราการคงอยูของนักศึกษาผูรับทุนในปที่ ๑ ตอจํานวนนักศึกษาผูรับทุนทั้งหมด
(โปรดระบุ) รอยละ ………..
๒) อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาผูรับทุนในระยะเวลา ๒ ป ตอจํานวนนักศึกษาผูรับทุนทั้งหมด
(โปรดระบุ) รอยละ …….
๓) อัตราการเขาสูงานอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา
(โปรดระบุ) รอยละ …….
๔) (สถานศึกษาระบุตัวชี้วัดอื่น ๆ) …………………………………………………………………………………………………

๔๘

ส่วนที่ ๓

คํารับรอง

ส่วนที่ ๓ คํารับรอง
โปรดยืนยันเพื่อเปนแนวปฏิบัติตามหลักการของสถานศึกษาที่เสนอโครงการ
(๑) ขอรับรองวาขอมูลที่อยูในแบบเสนอโครงการเปนจริงทุกประการ และยอมรับวาหากมีการตรวจพบขอความ
อันเปนเท็จ โครงการจะไมไดรบั การอนุมตั ิ โดยในกรณีมกี ารเบิกจายเงินใหแกโครงการแลว เงินดังกลาวจะตองชําระคืน
ใหกับ กสศ.
(๒) ขอรับรองวาแบบเสนอโครงการนี้ จัดทําขึ้นเพื่อขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ.เปนการเฉพาะ ไมไดทําขึ้น
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหนวยงานอื่นใดในลักษณะรายการของบประมาณซํ้าซอน
(๓) ขอรับรองวาแบบเสนอโครงการไมไดเกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เปนลิขสิทธิ์ใด ๆ อยางไมถูกตอง
ตามกฎหมาย
(๔) ขาพเจาเขาใจวาผลงานที่สงมอบตอ กสศ. ทั้งหมดเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายโดยชอบของ กสศ.
(๕) ขาพเจาไดศึกษาประกาศ แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุนของ กสศ. แลวโดยละเอียดและยินดีปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด
(๖) ขาพเจาไดตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของเอกสารเพื่อนําสงแบบเสนอโครงการตามรายการเอกสาร
ดานลางอยางครบถวนแลว
(๗) ขาพเจายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ. และยอมรับวาการพิจารณาตัดสินของ กสศ.
ถือเปนที่สุด
(๘) ขาพเจารับทราบและยินยอมให กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมาย บันทึกขอมูล และใชขอมูล
ของขาพเจาในการทําธุรกรรม และ/หรือ การใชบริการของขาพเจา เพื่อประโยชนในการใหบริการแกขาพเจา และ/
หรือ เพื่อประโยชนอื่นใดที่ขาพเจาไดใหความยินยอมไวแก กสศ. รวมถึงเพื่อการวิเคราะหขอมูล เสนอใหใช และ/หรือ
ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอืน่ นอกจากนี้ กสศ. อาจใชขอ มูลของขาพเจาเพือ่ การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบตาง ๆ
ของ กสศ. ขาพเจามีสทิ ธิใ์ นความเปนสวนตัวในขอมูลของขาพเจา กสศ. ไดรบั ความยินยอมจากขาพเจาตามวัตถุประสงค
ดังกลาวขางตน จะเปนไปเพื่อประโยชนแกขาพเจาและไมเปนการแสวงหาผลกําไรจากการใชขอมูลดังกลาวและ กสศ.
จะไมเปดเผยขอมูลของขาพเจาใหแกบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
• การเปดเผยขอมูลใหแกบุคลากรผูที่ไดรับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ไดแก บุคลากรในสวนงานของ กสศ.
• การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดําเนินการทางกฎหมาย
• การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนไปตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของ หนวยงานรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล กสศ.
• การเปดเผยขอมูลใหแกบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ. ไดรับความยินยอมจากขาพเจาตามวัตถุประสง
ดังกลาวขางตน จะเปนไปเพื่อประโยชนแกขาพเจาและไมเปนการแสวงหาผลกําไร

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(.....................................................)
ผูบริหารสถานศึกษา

๕๐

(.....................................................)
ผูรับผิดชอบโครงการ

ตอนที่ ๓
ใบสมัครของนั กศึกษา
”โครงการทุนนวัตกรรม
สายอาชีพชัน
้ สูง
สําหรับผูเ้ รียน
ทีม
ี วามต้องการพิเศษ”
่ ค
ปี ๒๕๖๔

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

”โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ”
ปี ๒๕๖๔

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กรุณาตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครขอรับทุน และโปรดทําเครื่องหมาย
เฉพาะขอที่ตรงกับความเปนจริง

ในชอง

เปนผูกําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ ๓ หรือเทียบเทา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
เปนผูมีบัตรประจําตัวคนพิการหรือมีการจดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และไมเปนผูประกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม
พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แกไขเพิ่มเติม
เปนผูท ปี่ ระสบปญหาความเดือดรอนและไดรบั ผลกระทบทางเศรษฐกิจและครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ตอคนตอป ซึง่ หากไมไดรบั ทุนจะไมสามารถศึกษาตอได โดยหากผูป กครองเปนผูไ ดรบั บัตรสวัสดิการแหงรัฐจะไดรบั การ
พิจารณาเปนพิเศษ
รายไดครัวเรือนตามขางตน หมายถึง รายไดทกุ คนในครอบครัวรวมกันแลวหารเฉลีย่ ดวยจํานวนสมาชิกในครอบครัว
รวมผูสมัครรับทุน ซึ่งตองไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอคนตอป
เปนผูมีศักยภาพในการศึกษาตอและความสามารถ เพื่อใหมีโอกาสศึกษาตอไดจนจบหลักสูตร มีเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดชวงชัน้ (มัธยมศึกษาปที่ ๔ - ๖ หรือ ปวช. ๑ - ๓ หรือ เทียบเทา) ไมตาํ่ กวา ๒.๐๐ และใหมกี ารประเมินศักยภาพ
และความเหมาะสมของผูรับทุนในการศึกษาตอสายอาชีพ
เปนผูมีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู มีความสนใจและความถนัด และมีเจตคติที่ดี
ตอการเรียนสายอาชีพ
เปนผูท เี่ ขารวมกิจกรรมสรางสรรคเพือ่ สวนรวมและไมมพี ฤติกรรมทีส่ อ วาจะเปนอุปสรรคตอการศึกษาในระหวางรับทุน

หมายเหตุ กรณีผูสมัครขอรับทุนมีความพิการถึงขั้นไมสามารถดําเนินการกรอกใบสมัครเองได
ผูปกครอง ผูพิทักษ ผูอนุบาล ผูดูแล หรือ ครู สามารถดําเนินการแทนได

๕๒

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
”โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ” ปี ๒๕๖๔

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ชื่อ-นามสกุล (ไทย) …………………………………………………………………….…………………
ชื่อ-นามสกุล (ENG) …………………………………………………………………….………………..
เลขประจําตัวประชาชน

(หรือเลขเอกสารทางราชการออกให)

๑. สาขาที่ตองการสมัคร ………………………………..…………….…………………………………
กลุมหลักสูตร
อุตสาหกรรม
เกษตรกรรม
บริการ
สถานศึกษาที่ตองการสมัคร …………………………….………………………………………….
๒. ขอมูลความพิการ
๒.๑ มีทะเบียนคนพิการเลขที่

ติดรูปถาย
ผูสมัครขอรับทุน

(โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวคนพิการ)

ประเภทความพิการ
ประเภทที่ ๑ ความพิการทางการเห็น
ประเภทที่ ๒ ความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย
ประเภทที่ ๓ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางรางกาย
ประเภทที่ ๔ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
ประเภทที่ ๕ ความพิการทางสติปญญา
ประเภทที่ ๖ ความพิการทางการเรียนรู
ประเภทที่ ๗ ความพิการทางออทิสติก
ลักษณะความพิการ ...................................................................................................................
๓. ประวัติการศึกษาและผลการเรียน
๓.๑ สําเร็จการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเทียบเทาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (โปรดระบุ) ……………………………………………………….

๕๓

๓.๒ จากสถานศึกษา ........................................................................................................................................
ประเภท………………………………………… สาขาวิชา/สาขางาน ……….................................... ปการศึกษา .............
๓.๓ ผลการเรียน (โปรดแนบใบรายงานผลการการศึกษา ชั้น ม.๖ หรือ ปวช. หรือ เทียบเทา)
ระดับการศึกษา

ปการศึกษา

สถานศึกษา

สาขาวิชา
-

ป.๖
ม.๓
ม.๔-ม.๖

ปวช.๑-ปวช.๓

การศึกษา
เทียบเทา

ผลการเรียน
สะสม

ม.๔ …………..
ม.๕ …………..
ม.๖ …………..
ผลการเรียนสะสม (GPAX) ตลอดชวงชั้น ม.๔-ม.๖
ปวช. ๑ ……..
ปวช. ๒ ……..
ปวช. ๓ ……..
ผลการเรียนสะสม (GPAX) ตลอดชวงชั้น ปวช.๑-ปวช.๓
ปที่ ๑ ………..
ปที่ ๒ ………..
ปที่ ๓ ………..
ผลการเรียนสะสม (GPAX) ตลอดชวงชั้นการศึกษาเทียบเทา

๔. ขอมูลทั่วไปและสถานภาพครอบครัว/ผูปกครอง
๔.๑ ขอมูลทั่วไป
๑) วัน เดือน ป ที่เกิด ………………………………………………....................................……… อายุ …………….… ป
เพศ ………………….….…….…… สัญชาติ .................................................... ศาสนา ………………………………..
๒) ที่อยูตามบัตรประจําตัวประชาชน บานเลขที่…………………….…………………… หมูที่..…………………….…….
ซอย……………..…….ถนน……………………………….………. แขวง/ตําบล ……….………………………………………….
เขต/อําเภอ…………………….……………………………..……จังหวัด………………….…………..………………..….………..
รหัสไปรษณีย ……………………………………………………… เบอรโทรศัพท ………………………….…….……………….
๓) ที่อยูปจจุบัน (กรณีที่อยูไมตรงกับบัตรประจําตัวประชาชน) บานเลขที่……………………… หมูที่…………….
ซอย……………..…….ถนน……………………………….………. แขวง/ตําบล ……….…………………………………………..
เขต/อําเภอ…………………….……………………………..……จังหวัด………………….…………..………………..….………...
รหัสไปรษณีย ……………………………………………………… เบอรโทรศัพท ………………………….…….……………….

๕๔

๔) ปจจุบันอาศัยอยูกับ ชื่อ-นามสกุล …………..…………….…………………………………………………………………........
ความสัมพันธกับผูสมัครขอรับทุน ……………………………………………………..…………………………………………….........
ประเภทที่อยูอาศัย
บานที่ผูอาศัยอยูดวยเปนเจาของ
บานเชา
บานผูอื่น
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ………………………….………………………………………………………………………………………….
ภาระงานความรับผิดชอบของผูสมัครขอรับทุนที่มีตอครอบครัว (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
ชวยงานบาน
ชวยดูแลผูสูงอายุ / คนเจ็บปวย / พิการ
ชวยคาขายเล็ก ๆ นอย ๆ
ทํางานรับจางทั่วไป (โปรดระบุ) ..............................................
ชวยงานในสวนไรนา
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
๔.๒ สถานภาพครอบครัว/ผูปกครอง
ไมมีผูปกครอง / กําพรา
มีผูปกครอง
๑) ชื่อ-นามสกุล ผูปกครอง …………..…………….……………………………………………………… อายุ ……………. ป
ความสัมพันธกับผูสมัครขอรับทุน …………………………………………………………………………………………………..…
เลขประจําตัวประชาชน
(หรือเลขเอกสารทางราชการออกให)

สัญชาติของผูปกครอง
ไทย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….…….……...
การศึกษาสูงสุดของผูปกครอง
ไมไดรับการศึกษา/ไมจบชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)………………………………..
อาชีพ…………..……………………............................
สถานที่ทํางาน………….…..…….....………........................
รายไดเฉลี่ยตอป………….…............................... บาท เบอรโทรศัพท ……………………….............................
เคยลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
๒) ชื่อ-นามสกุล บิดา …………..…………….……………………………………………………… อายุ ……………. ป
สัญชาติของบิดา
ไทย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….…….……...
ปจจุบันบิดา
มีชีวิตอยู
ถึงแกกรรม
ไมทราบ
การศึกษาสูงสุดของบิดา
ไมไดรับการศึกษา/ไมจบชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)………………………………..
อาชีพ…………..……………………............................
สถานที่ทํางาน………….…..…….....………........................
รายไดเฉลี่ยตอป………….…............................... บาท เบอรโทรศัพท ……………………….............................
เคยลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)

๕๕

๓) ชื่อ-นามสกุล มารดา …………..…………….……………………………………………………… อายุ ……………. ป
สัญชาติของมารดา
ไทย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………….…….……...
ปจจุบันบิดา
มีชีวิตอยู
ถึงแกกรรม
ไมทราบ
การศึกษาสูงสุดของมารดา
ไมไดรับการศึกษา/ไมจบชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี (โปรดระบุ)………………………………..
อาชีพ…………..……………………............................
สถานที่ทํางาน………….…..…….....………........................
รายไดเฉลี่ยตอป………….…............................... บาท เบอรโทรศัพท ……………………….............................
เคยลงทะเบียนเพื่อรับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ลงทะเบียนคนจน)
๔) สถานภาพครอบครัวของบิดามารดา
สมรส
( ) จดทะเบียน
( ) ไมจดทะเบียน
( ) บิดาสงเสีย
( ) มารดาสงเสีย
( ) บิดา/มารดาไมสงเสีย
แยกกันอยู
( ) บิดาสงเสีย
( ) มารดาสงเสีย
( ) บิดา/มารดาไมสงเสีย
หยาราง
( ) บิดาสงเสีย
( ) มารดาสงเสีย
( ) บิดา/มารดาไมสงเสีย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………………………………
๕) ความชวยเหลือที่ครอบครัวเคยไดรับในป ๒๕๖๓
ไมไดรับความชวยเหลือ
ไดรับความชวยเหลือ (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ) ดังนี้
( ) เงินสงเคราะห
( ) เงินทุนประกอบอาชีพ
( ) เงินซอมแซมบาน
( ) เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
( ) เบี้ยความพิการ
( ) เครื่องชวยความพิการ
( ) โรงเรือนพักนอน
( ) เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
( ) สวัสดิการจากโครงการสวัสดิการแหงรัฐ
( ) สวัสดิการภาครัฐ (โปรดระบุ) ............................................................................................................
( ) สวัสดิการภาคเอกชน (โปรดระบุ) .....................................................................................................
( ) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................................................................
๕. สถานะครัวเรือนและรายไดครัวเรือน
๕.๑ สถานะครัวเรือน
๑) ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
มีคนพิการ / เจ็บปวยเรื้อรัง
มีผูสูงอายุเกินกวา ๖๐ ป
เปนพอ / แม เลี้ยงเดี่ยว
เปนคนอายุ ๑๕ – ๖๕ ปที่วางงาน (ที่ไมใชผูสมัครขอรับทุน)
๒) การอยูอาศัย
อยูบานตนเอง / เจาของบาน
อยูกับผูอื่น / อยูฟรี
อยูบานเชา จายคาเชาเดือนละ ............................. บาท
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................

๕๖

๓) สภาพที่อยูอาศัย
มีสภาพทรุดโทรม / ไมปลอดภัย / ทําจากวัสดุทองถิ่น (ไมไผ ใบจาก หรือ วัสดุเหลือใช)
ไมมีหองสวมในที่อาศัยหรือบริเวณบาน
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
๔) ที่ดินทําการเกษตร (รวมเชา)
ไมมีที่ดินทํากิน
มีที่ดินทํากินไดแตไมเกิน ๑ ไร
มีที่ดินทํากิน ๑ – ๕ ไร
มีที่ดินทํากิน ๕ ไรขึ้นไป (โปรดระบุ) ……………. ไร
๕) แหลงนํ้าดื่ม / นํ้าใช
นํ้าบอ / นํ้าฝน / นํ้าประปา / แมนํ้าลําธาร
นํ้าบาดาล
นํ้าประปา
๖) แหลงไฟฟาหลัก
ไมมีไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา
ใชไฟตอพวง
ใชเครื่องปนไฟ
ใชไฟมิเตอรและอื่น ๆ
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
๗) ยานพาหนะในครัวเรือน (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
รถยนตนั่งสวนบุคคล
( ) อายุใชงานเกิน ๑๕ ป
( ) อายุใชงานไมเกิน ๑๕ ป
รถปกอัพ / รถบรรทุก / รถตู
( ) อายุใชงานเกิน ๑๕ ป
( ) อายุใชงานไมเกิน ๑๕ ป
รถไถ / รถเกี่ยวขาว / รถประเภทเดียวกัน / เครื่องจักรกลการเกษตร
รถมอเตอรไซค
เรือยนต
๘) ของใชในครัวเรือนที่ใชงานได (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
เครื่องปรับอากาศ
โทรทัศน
คอมพิวเตอร
ตูเย็น
เครื่องซักผา
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ...................................................................................................................................
๙) การพักอาศัย
อาศัยอยูกับพอ/แม
อาศัยอยูกับญาติ
อาศัยอยูกับมูลนิธิ/วัด/โรงเรียนพักนอน/นายจาง
พอ/แมหยาราง อาศัยอยูกับ ……………………………………………………………………………………………………..
พอเสียชีวิต อาศัยอยูกับ …………………………………………………………………………………………………………..
แมเสียชีวิต อาศัยอยูกับ …………………………………………………………………………………………………………..
๑๐) ภาพถายบาน
ภาพถาย นอกบาน ของนักเรียนผูสมัครขอรับทุน (โปรดแนบภาพถาย ๑)
ภาพถาย ภายในบาน ของนักเรียนผูสมัครขอรับทุน (โปรดแนบภาพถาย ๒)
๑๑) การเดินทาง
ระยะทางการเดินทางไป-กลับระหวางที่อยูอาศัยในปจจุบันไปสถานศึกษาที่ตองการสมัครเรียนตอ
ระยะทาง ................ กิโลเมตร ........... เมตร
การเดินทางของมาสถานศึกษา
ผูปกครองมาสง
มาดวยตนเอง
ดวยวิธีการ (สามารถระบุไดมากกวา ๑ ขอ)
เดิน
จักรยาน
รถมอเตอรไซต
รถรับสงของสถานศึกษา
รถรับจางรถประจําทาง
เรือ
รถยนตนั่งสวนบุคคล
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................................................
ใชเวลาเดินทาง .................ชม. .......... นาที คาใชจายในการเดินทาง .............................. บาท/เดือน

๕๗

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ

อายุ

เปนผูพิการ

รวมรายไดครัวเรือน (สมาชิกคนที่ ๑ - ๙)
รายไดครัวเรือนเฉลี่ยตอคน (รวมรายไดครัวเรือน หารดวยจํานวนสมาชิกทั้งหมด)

เลขประจําตัวประชาชน

รายไดเฉลี่ยตอป (บาท)

๕๘

ตัวอยางที่ ๑ ผูสมัครขอรับทุน นาย ก มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน ๔ คน (รวมผูสมัครขอรับทุน) ผูเปนพอสามารถหารายได ๔๐๐,๐๐๐ บาทตอป
สวนคนอื่น ๆ ในครอบครัวไมมีรายได
วิธีคิด คือ รายไดพอ ๔๐๐,๐๐๐ บาท หารดวยจํานวนสมาชิกในครอบครัว ๔ คน = ๑๐๐,๐๐๐ บาท เทากับวา นาย ก รายไดเฉลี่ยครัวเรือน
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป ผาน คุณสมบัติผูขอรับทุน
ตัวอยางที่ ๒ ผูสมัครขอรับทุน นาย ข มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน ๔ คน (รวมผูสมัครขอรับทุน) ผูเปนพอสามารถหารายได ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอป,พี่ชาย
สามารถหารายได ๓๐๐,๐๐๐ บาทตอป
วิธีคิด คือ รวมรายไดพอและพี่ชาย ๕๐๐,๐๐๐ บาท หารดวยจํานวนสมาชิกในครอบครัว ๔ คน = ๑๒๕,๐๐๐ บาท เทากับวา นาย ข รายไดเฉลี่ยครัวเรือน
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอป ไมผาน คุณสมบัติผูขอรับทุน

คนที่

๕.๒ สถานะครัวเรือน จํานวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมดที่อาศัยอยูตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป (รวมตัวผูสมัครขอรับทุน) …………………… คน มีรายละเอียดดังนี้

๖. การใหความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
๑) ขาพเจายินยอมเมือ่ รับทุนจากโครงการนี้ ขาพเจาตองยุตกิ ารรับทุนอืน่ ของภาครัฐทีม่ ลี กั ษณะซํา้ ซอนกัน รวมถึง
การกูยืมจากกองทุนเงินใหเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๒) ขาพเจายินยอมใหกองทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลนี้
เพื่อวัตถุประสงคในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ชวยเหลือหรือสนับสนุนเงินและคาใชจายใหแกผูขาดแคลน
ทุนทรัพยหรือดอยโอกาสเพือ่ การศึกษา วิจยั และพัฒนาองคความรูเ พือ่ ใชในการลดความเหลือ่ มลํา้ ทางการศึกษา รวมถึง
เพื่อการดําเนินงานอื่น ๆ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคตามมาตรา ๕ แหง พ.ร.บ กสศ. พ.ศ. ๒๕๖๑ และให กสศ. ใชหรือ
เปดเผยขอมูลนี้แกภาคีรวมดําเนินงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาคมไดดวยการใหความยินยอมนี้ จะถอนความ
ยินยอมตามกฎหมายเสียเมื่อใดก็ได โดยการแจงถอนความยินยอมให กสศ. พิจารณา
๓) ขาพเจารับทราบและยินยอมให กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ไดรับมอบหมาย บันทึกขอมูล และใชขอมูลของ
ขาพเจาในการทําธุรกรรม และ/หรือ การใชบริการของขาพเจา เพื่อประโยชนในการใหบริการแกขาพเจา และ/หรือ
เพือ่ ประโยชนอนื่ ใดทีข่ า พเจาไดใหความยินยอมไวแก กสศ. รวมถึงเพือ่ การวิเคราะหขอ มูล เสนอใหใช และ/หรือ ปรับปรุง
กระบวนการหรือบริการอื่น นอกจากนี้ กสศ. อาจใชขอมูลของขาพเจาเพื่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบตาง ๆ ของ กสศ.
ขาพเจามีสทิ ธิใ์ นความเปนสวนตัวในขอมูลของขาพเจา กสศ. ไดรบั ความยินยอมจากขาพเจาตามวัตถุประสงคดงั กลาวขางตน
จะเปนไปเพือ่ ประโยชนแกขา พเจาและไมเปนการแสวงหาผลกําไรจากการใชขอ มูลดังกลาวและ กสศ. จะไมเปดเผยขอมูล
ของขาพเจาใหแกบุคคล และ/หรือ นิติบุคคลอื่น เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
• การเปดเผยขอมูลใหแกบุคลากรผูที่ไดรับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ไดแก บุคลากรในสวนงานของ กสศ.
• การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนไปเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการสอบสวนหรือการดําเนินการทางกฎหมาย
• การเปดเผยขอมูลดังกลาวเปนไปตามกฎหมายหรือตามคําสั่งของ หนวยงานรัฐ หรือหนวยงานกํากับดูแล กสศ.
• การเปดเผยขอมูลใหแกบุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ. ไดรับความยินยอมจากขาพเจาตามวัตถุประสงคดังกลาว
ขางตน จะเปนไปเพื่อประโยชนแกขาพเจาและไมเปนการแสวงหาผลกําไร
๔) ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวในใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครนี้ เปนความจริง
ทุกประการ โดยขาพเจายินยอมใหมีการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพของครอบครัวและตัวขาพเจา

ลงชื่อ …………………………………..……………………………… ผูสมัครขอรับทุน
( …………………………………………………………. )

ลงชื่อ …………………………………..……………………………… ผูใหขอมูล (ถามี)
( …………………………………………………………. )
ความสัมพันธกับผูสมัครขอรับทุน ผูปกครอง / ผูพิทักษ / ผูอนุบาล / ผูดูแล / ครู
(พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารทางราชการออกให พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง)

๕๙

เอกสาร
ประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๑)

หนั งสือรับรองจากครูท่ป
ี รึกษาจากสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ครูที่ปรึกษาของ นาย / นางสาว ........................................................................................................................
คําชี้แจง
หนังสือรับรองฉบับนี้เปนการรับรองคุณสมบัติและความสามารถของผูสมัครขอรับทุนในโครงการ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ทั้งนี้ผูสมัครจะตอง
เคยเปนนักเรียน หรือ นักศึกษาในการดูแลของทานในฐานะครูท่ีปรึกษาหรือเคยทําการสอน จากสถานศึกษา
ทีผ่ สู มัครสําเร็จการศึกษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ เทียบเทา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือรับรองฉบับนีไ้ มมขี อ ผูกมัดใด ๆ กับทาน แตเปนเพียงการรับรองคุณสมบัติ พฤติกรรม หรือ
ความสามารถพิเศษของผูส มัคร เพือ่ ใชในการพิจารณาเขารับทุนการศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมฯ นีเ้ ทานัน้

ขอบคุณเปนอยางสูง
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
สําหรับผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ ป ๒๕๖๔

ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ........................................................................................................................
ตําแหนง....................................................... สถานศึกษา ....................................................................................
ที่อยูของสถานศึกษา.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
เบอรโทรศัพท……………………………………….….. อีเมล……….……………………………………………………......................
เปนครูที่ปรึกษาของ (นาย / นางสาว) .............................................................................................................
ที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรเทียบเทาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โปรดระบุ .....................................................
ซึ่งมีความประสงคจะสมัครขอรับทุนการศึกษาใน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สําหรับผูเรียน
ที่มีความตองการพิเศษ” ป ๒๕๖๔ ขาพเจาขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูสมัครขอรับทุนในดานตาง ๆ
ตอไปนี้

๖๑

เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๑)

หนั งสือรับรองจากครูท่ป
ี รึกษาจากสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
๑) บุคลิกภาพ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒) ความสามารถพิเศษ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๓) ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น (มนุษยสัมพันธ)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๔) ความสามารถศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อการมีงานทําในอนาคต
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๕) ปญหาและอุปสรรคในการเรียนรู (ถามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๖) ดานอื่น ๆ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๗) ความคิดเห็นภาพรวมตอผูสมัครขอรับทุน
ดีเดน (Excellent)
ดีมาก (Outstanding)
ดี (Good)
ปานกลาง (Average)
ควรปรับปรุง (Below Average)
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกไวเปนความจริงทุกประการ โดยขาพเจายินยอมใหมีการ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมตามเบอรโทรศัพท หรือ อีเมล ที่ขาพเจาไดใหไว
ลงชื่อ ………………………………………………………..………… ครูที่ปรึกษา
( ……………………………………………………………. )
วันที่ ………..…/…………………./……….…….

๖๒

เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๒)
หนั งสือรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์จาก พ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง
การรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีผูรับรอง ๑ คน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
ผูรับรอง พอ / แม / ผูปกครอง
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
(หรือเลขเอกสารทางราชการออกให)
ความสัมพันธกับผูสมัครขอรับทุน …………………………………………………………………………………..…………………….
เบอรโทรศัพท ……………………………………………..…… อีเมล ………………………………………..……………………….…..
ขอรับรองวา ชื่อ - นามสกุล (ผูสมัครขอรับทุน) …………………………………………………………………………………....
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีรายไดสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอป

ลงชื่อ ………………………………………………………..………… พอ /แม /ผูปกครอง
( ……………………………………………………………. )
วันที่ ………..…/…………………./……….…….

๖๓

เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๓)
หนั งสือรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์จาก ผูอ
้ าํ นวยการสถานศึกษา/ครูทป
ี่ รึกษา

การรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีผูรับรอง ๑ คน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
ผูรับรอง ผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูที่ปรึกษา
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
(หรือเลขเอกสารทางราชการออกให)
ตําแหนง …………………………………………………...…… สังกัดหนวยงาน …………..……………….…………………………..
เบอรโทรศัพท ……………………………………………..…… อีเมล ………………………………………..……………………….…..
ขอรับรองวา ชื่อ - นามสกุล (ผูสมัครขอรับทุน) …………………………………………………………………………………....
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีรายไดสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอป

ลงชื่อ ………………………………………………………..………… ผูอํานวยการสถานศึกษา/ครูที่ปรึกษา
( ……………………………………………………………. )
วันที่ ………..…/…………………./……….…….

๖๔

เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๔)
หนั งสือรับรองข้อมูลการขาดแคลนทุนทรัพย์จาก เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําบล

การรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย ใหมีผูรับรอง ๑ คน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
ผูรับรอง เจาหนาที่ของรัฐในตําบล
ขาพเจา (นาย / นาง / นางสาว) ………………………………………………………………………………………………………….
เลขประจําตัวประชาชน
(หรือเลขเอกสารทางราชการออกให)
ตําแหนง
ขาราชการผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ ๕
กํานัน ผูใหญบาน หรือ ผูชวยผูใหญบาน
ผูบริหารทองถิ่น หรือ สมาชิกสภาทองถิ่น
สังกัดหนวยงาน …………..……………….…………………………..
เบอรโทรศัพท ……………………………………………..…… อีเมล ………………………………………..……………………….…..
ขอรับรองวา ชื่อ - นามสกุล (ผูสมัครขอรับทุน) …………………………………………………………………………………....
อาศัยอยูบานเลขที่……………………………….…………หมูที่………………………………….……ซอย………….……..……..…..
ถนน ……………………….………….………………………. แขวง/ตําบล ……….………………………………..……………………..
เขต/อําเภอ…………………….…………………….………. จังหวัด……………………..…..…….…………..………………..….…….
มีฐานะขาดแคลนทุนทรัพย โดยมีรายไดสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ยไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตอป

ลงชื่อ ………………………………………………………..………… เจาหนาที่ของรัฐในตําบล
( ……………………………………………………………. )
วันที่ ………..…/…………………./……….…….

๖๕

กรุณาตรวจสอบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการสมัคร
ขอรับทุนที่แนบมาพร้อมใบสมัคร

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารทางราชการออกให และสําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
ขอรับทุนพรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารทางราชการออกให และสําเนาทะเบียนบานของผูปกครอง
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ เอกสารทางราชการออกให ของผูใหขอมูล (ถามี)
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๔. เอกสารขอมูลความพิการ เชน บัตรประจําตัวคนพิการหรือเอกสารประกอบการจดทะเบียนคนพิการ
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕. ใบรายงานผลการเรียน (มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
๖. ภาพถาย นอกบาน ของนักเรียนผูสมัครขอรับทุน ๑ ภาพ
๗. ภาพถาย ภายในบาน ของนักเรียนผูสมัครขอรับทุน ๑ ภาพ
๘. เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๑) หนังสือรับรองจากครูที่ปรึกษาจากสถานศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
๙. เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๒) หนังสือรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย
จาก พอ / แม /ผูปกครอง พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๑๐. เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๓) หนังสือรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย
จาก ผูอํานวยการสถานศึกษา / ครูที่ปรึกษา พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๑๑. เอกสารประกอบการสมัคร (หมายเลข ๔) หนังสือรับรองขอมูลการขาดแคลนทุนทรัพย
จาก เจาหนาที่ของรัฐในตําบล พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
๑๒. เอกสารอื่น ๆ (ถามี) เชน บัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูปกครอง

๖๖

รู้จก
ั กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)
ความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษากําลังเปนปญหาทาทายที่ประเทศไทยกําลังเผชิญ การแกไขที่ยั่งยืนตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนใหมโี อกาสทางการศึกษา มีความรูค วามสามารถในการประกอบวิชาชีพตามความ
ถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวิตได
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ โดยพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
กสศ.มีสถานะเปนหนวยงานของรัฐในกํากับของฝายบริหาร ภายใตการดูแลของนายกรัฐมนตรี ขณะเดียวกัน
ก็มีการบริหารจัดการที่เปนอิสระ โดยใหรัฐจัดสรรงบประมาณใหแกกองทุนหรือใชมาตรการหรือกลไกทางภาษี รวมทั้ง
การใหผูบริจาคทรัพยสินเขากองทุนไดประโยชนในการลดหยอนภาษี
ภารกิจของกสศ.มุง ชวยเหลือดูแลกลุม เปาหมายซึง่ เปนผูข าดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาสนับตัง้ แตแรกเกิด
จนถึงวัยแรงงานใหไดรบั โอกาสทางการศึกษา เพือ่ บรรเทาความยากจนอันเปนรากเหงาของปญหาอืน่ ๆ ซึง่ หากแกไมได
ปญหานี้จะสงทอดวนเวียนไปขามชั่วคน จากพอแม สงตอไปถึงรุนลูกรุนหลานไดเพราะมีกลุมคนที่เขาไมถึงการศึกษา
หรือไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตางกัน
วัตถุประสงคของ กสศ. (ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕)
๑) สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัยและพรอมเขาสูระบบการศึกษา
๒) ชวยเหลือและสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนผูข าดแคลน ทุนทรัพย และผูด อ ยโอกาสสําเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓) สนับสนุนและชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพยและผูดอย โอกาสทุกชวงวัยไดรับการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัด
๔) สงเสริมสถานศึกษาใหมกี ารเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาผูเ รียนตามความถนัดและศักยภาพของตน
๕) เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพครูใหมีความสามารถจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐาน และศักยภาพที่แตกตางกัน
๖) ศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาครูตนแบบที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนา
ผูเรียนเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา
๗) ศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยและลดความเหลื่อมลํ้าในการศึกษา
สนองความตองการทางดานกําลังแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย
ตัวอยางโครงการที่กสศ.ดําเนินการรวมกับภาคี
• ระบบสารสนเทศเพือ่ ความเสมอภาคทางการศึกษา (Information System for Equitable Education:
iSEE)
ระบบขอมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS)
เปนเครือ่ งมือคนหาและคัดกรองความยากจนและความดอยโอกาสของเด็กและเยาวชน ทัง้ ในและนอกระบบการศึกษา
เพือ่ ชวยเหลือไดตรงสภาพปญหารายคน สามารถติดตาม อัตราการมาเรียน ดัชนีมวลกาย (นํา้ หนักสวนสูง) และผลการเรียน
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เนือ่ งเพือ่ พัฒนาจนสําเร็จการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในอนาคตจะเปนฐานขอมูลทีท่ กุ หนวยงานสามารถใชดแู ลกลุม เปาหมาย
รวมกัน เพื่อไมใหมีเด็กเยาวชนถูกทิ้งไวขางหลังอีกแมแตคนเดียว
• นักเรียนยากจนพิเศษไดรบั เงินอุดหนุนอยางมีเงือ่ นไข ทําใหไมหลุดออกจากระบบการศึกษาดวย
Equity-based Budgeting
การจัดสรรทรัพยากรดานการศึกษาดวยหลักความเสมอภาค เปนการสนับสนุน ชวยเหลือตามระดับความจําเปน
ของผูเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกันเพื่อใหเขาถึงโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ
นี่คืองานวิจัยที่เปนขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (สพฐ.) องคกรปกครองสวนทองถิน่ (อปท.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
สงผลให การปฏิรปู กระบวนการจัดสรรทรัพยากรอยางเสมอภาคของประเทศไทยเริม่ ตนไดจริง ทัง้ ในรูปแบบเงินอุดหนุน
อยางมีเงื่อนไข การพัฒนาคุณภาพครู สถานศึกษา
• ตนแบบการสนับสนุนทุนเพือ่ แกปญ
 หาความเหลือ่ มลํา้ ซึง่ เปนการสงเสริมโอกาสทางการศึกษาตามแนวทาง
การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนของโลกดานการศึกษา (SDG4)
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ทุนสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนยากจนไดมีโอกาสศึกษาตอสายอาชีพ ใน
สาขาซึง่ เปนทีต่ อ งการของตลาดแรงงาน ปละประมาณ ๒,๕๐๐ คน จํานวน ๕ รุน ทัง้ นีย้ งั รวมกับสถาบันการศึกษายกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนสรางกําลังคนสายอาชีพ ใหมสี มรรถนะ และทักษะอาชีพตาม ๑๐ อุตสาหกรรมเปาหมาย
ตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความตองการตลาดแรงงานในทองถิ่น
ทุนครูรัก(ษ)ถิ่น สําหรับนักเรียนในพื้นที่หางไกล เปนครูรุนใหมเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน
(Protected School/Standalone) ปละประมาณ ๓๐๐ คน จํานวน ๕ รุน ศึกษาจนจบตามหลักสูตรและไดรบั การบรรจุ
เปนครูรุนใหมในโรงเรียนขนาดเล็กพื้นที่หางไกลซึ่งเปนบานเกิดของตนเอง โครงการนี้จะชวยลดความเหลื่อมลํ้าใหกับ
โรงเรียนในพื้นที่หางไกลประมาณ ๒,๐๐๐ แหง
ทุนสงเสริมนักศึกษาสายอาชีพที่มีขีดความสามารถสูงไดศึกษาตอเต็มศักยภาพในระดับปริญญาตรี-โท-เอก
ปละประมาณ ๔๐ คน จํานวน ๕ รุน
• การพัฒนาตนแบบเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพครู
โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง การทํางานในปแรกจะมีโรงเรียน
ขนาดกลาง ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ. ทีม่ เี ด็กและเยาวชนซึง่ ขาดแคลนทุนทรัพยหรือดอยโอกาส
อยูห นาแนน เขารวมจํานวน ๒๘๘ แหงในพืน้ ที่ ๓๕ จังหวัด ทุกภูมภิ าค ครอบคลุมครูกวา ๕,๗๐๐ คน เพือ่ ใหนกั เรียนมีทกั ษะ
การเรียนรูท สี่ อดคลองกับศตวรรษที่ ๒๑ และมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ ขณะทีน่ กั เรียนยากจนดอยโอกาสไดรบั การดูแล
อยางเต็มศักยภาพ โดยครูจะมีความสามารถในการประเมินและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล
รวมมือกับธนาคารโลกวิจยั เครือ่ งมือจัดสรรทรัพยากรเพือ่ แกปญ
 หาความเหลือ่ มลํา้ ทางการศึกษาใหกบั โรงเรียน
ในพื้นที่หางไกลและทุรกันดาร มุง กลุม เปาหมายโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในพืน้ ทีห่ า งไกล ทุรกันดารมากกวา
๑,๕๐๐ โรงที่ไมสามารถยุบและควบรวมได
• พันธมิตรระดับพื้นที่และจังหวัด พรอมขับเคลื่อนงาน ลดความเหลื่อมลํ้า
๒๐ จังหวัดสรางความเสมอภาคทางการศึกษา ชวยเด็กนอกระบบการศึกษาสามารถกลับเขาเรียนและไดพฒ
ั นา
ทักษะอาชีพ
๗๓ หนวยพัฒนาอาชีพทั่วประเทศ ใชชุมชนเปนฐาน สรางระบบตนแบบยกระดับทักษะอาชีพแรงงานยากจน
ดอยโอกาส ใหเปนแรงงานฝมอื เปนผูป ระกอบการ สตารทอัพของชุมชน สรางเศรษฐกิจฐานรากเขมแข็ง แกเหลือ่ มลํา้ ได
อยางแทจริง ตั้งเปาปแรกชวยเหลือมากกวา ๖ พันคน ใน ๔๒ จังหวัด
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ง
ของการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ไปกับ กสศ.
เพือช่วยเหลือเด็กๆ กลุ่มทียากจนทีสด
ุ ของประเทศ
คุณสามารถร่วมบริจาคและใช้สท
ิ ธิลดหย่อนภาษี ๒ เท่า
ได้อัตโนมัติที https://donate.eef.or.th/main-donate
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