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1. บทนำ 

1.1 วัตถุประสงค  

จัดทำขึ้นเพื่อเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานของสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให
พนักงานมีการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน และชวยลดระยะเวลาในการเรียนรูของพนักงานใหม 

1.2 ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักนวตักรรมและทุนการศึกษา ซึ่ง
จะครอบคลุมการทำงานของ ฝายบริหารทุนการศึกษาและวิเทศสัมพันธ โดยจะอธิบายถึงความเชื่อมโยงกับ
สำนักตางๆ และผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของในแตละกระบวนการ 

1.3 คำจำกดัความ  

 กสศ. หมายถึง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

 สำนักนวัตกรรมฯ หมายถึง สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

 ฝายแผนฯ หมายถึง ฝายแผนกลยุทธ และงบประมาณ สำนักพัฒนายุทธศาสตรและบริหาร
งบประมาณ 

 ฝายพัสดุฯ หมายถึง ฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ สำนักธรรมาภิบาลและบริหารงาน
ทั่วไป 

 ฝายกฎหมายฯ หมายถึง ฝายกฎหมายและธรรมาภิบาล สำนักธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป 

 ศูนยสัญญา หมายถึง ฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ สำนักธรรมาภิบาลและบริหารงาน
ทั่วไป 

 คณะอนุกรรมการ หมายถึง คณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ 

 โครงการ หมายถึง กลุมของงานหรือกิจกรรมซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน เพื่อวัตถุประสงค
ของโครงการและสงผลสัมฤทธิ ์ใหเกิดตอประชาชนในการสรางความเสมอภาคทางการศึกษาตาม
วัตถุประสงคของกองทุน โดยอาจมีโครงการยอยดวยหรือไมก็ได 

 ผูรับผิดชอบโครงการ หมายถึง เจาหนาที ่ของสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา ที ่ไดรับ
มอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบโครงการ 

 ภาคีรวมดำเนินงาน หมายถึง หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาค
ประชาสังคม รวมถึงคณะบุคคลและบุคคลธรรมดา ที่รวมดำเนินงานกับกองทุนตามโครงการ โดยมีสัญญา
ระหวางกัน 

 ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หมายถึง ทุนสรางโอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนยากจนที่เกง 
เรียนดี มีฝมือ ไดมีโอกาสศึกษาตอสายอาชีพ ในสาขาซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน และรวมกับ
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สถาบันการศึกษายกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสรางกำลังคนสายอาชีพ ใหมีสมรรถนะ และ
ทักษะอาชีพตามอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงความตองการตลาดแรงงานในทองถิ่น 

 ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ หมายถึง ทุนสงเสริมโอกาสทางการศึกษาของ กสศ. เพื่อ
คนหาคัดเลือกพัฒนาเด็กเยาวชนที่เรียกวา “เด็กชางเผือก” ที่มาจากพื้นฐานสายอาชีพใหมีโอกาสไดเรียน
ตอในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือเปดโอกาส
ปฏิรูปใหเด็กที่ยากจนที่สุดของประเทศไดเรียนตอสูงขึ้น 

 ทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน หมายถึง ทุนที่มีเปาหมายพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลน
ทุนทรัพยและดอยโอกาสใหเปนผูประกอบการรุนใหมและแรงงานฝมือโดยใชชุมชนเปนฐานนำรอง 

 ผู ร ับทุน (โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั ้นสูง) หมายถึง ผู ขาดแคลนทุนทรัพยและ
ผูดอยโอกาสที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูรับทุนในโครงการ  

 ผูรับทุน (โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) หมายถึง ผูที่มีศักยภาพ ความสามารถ
พิเศษที่เปนผูขาดแคลนทุนทรัพย หรือผูดอยโอกาสสำเร็จการศึกษาสายอาชีพและไดรับการพิจารณา
คัดเลือกใหเปนผูรับทุนในโครงการ 

 สายอาชีพชั้นสูง หมายถึง สายการศึกษาเฉพาะทางสำหรับการสำเร็จการศึกษาในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาสายอาชีพทุกสังกัด โดย
เปนผูมีความรู ในการประกอบอาชีพตามสาขา เปนกำลังคนที ่มีทักษะสูง และเปนผู เสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 สายอาชีพ หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเทา 

 สถานศึกษา หมายถึง วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดการศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส./อนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

 หนวยพัฒนาอาชีพ หมายถึง หนวยงาน สถาบันการศึกษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่
มีแนวคิดการพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐานและมีบทบาทในการพัฒนากลุมประชากรวัยแรงงาน อาทิ 
หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่เปดสอนพัฒนาอาชีพ องคกรสาธารณประโยชนที่ทำงานกับกลุมเปาหมาย 

 ผูขาดแคลนทุนทรัพย หมายถึง ผูขาดแคลนทุนทรัพยในระดับรุนแรง โดยพิจารณาจากขอมูล
รายไดและขอมูลสถานะครัวเรือน โดยเกณฑเบื้องตนรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 3,000 บาทตอคนตอเดือน โดย
จะมีการสำรวจขอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมตามผลการวิจัยของ กสศ. 

 ผูดอยโอกาส หมายถึง ผู ประสบปญหาเดือดรอน ไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยูในพื้นที่ความไมสงบ หรือขาด
โอกาสที่จะเขาถึงบริการพื้นฐาน หรือสมควรไดรับการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปญหาที่
ยังไมมีองคกรหลักรับผิดชอบ อันจะสงผลใหไมไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผูอื่น รวมถึงการ
ดอยโอกาสลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศกำหนด
เพิ่มเติม  
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2. ภาพรวมการปฏิบัติงาน 

2.1 โครงสรางหนวยงาน 

 
* ตำแหนงวาง 

** ขอมลู ณ ม.ิย. 2563 

ภาพที่ 1 โครงสรางหนวยงาน 
  

คณะกรรมการบริหาร 

ผูจัดการ 

ผูชวยผูจัดการ 

สำนักนวัตกรรมและทนุการศกึษา 

ผูอำนวยการสำนัก 

ฝายบรหิารทุนการศกึษาและ
วิเทศสัมพันธ 

นักวิชาการ 

ฝายโครงการนวตักรรม 

นักวิชาการ (*) 
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2.2 หนาที่ความรับผิดชอบ 

กระบวนการ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
บร

ิหา
ร 

ผูจ
ัดก

าร
 

ผูช
วย

ผูจ
ดัก

าร
 สำนักนวัตกรรมและทนุการศกึษา 

ผูอ
ำน

วย
กา

ร ฝายบริหาร
ทุนการศึกษาและ

วิเทศสัมพันธ 

ฝายโครงการ
นวัตกรรม 

นักวิชาการ นักวิชาการ 

1. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำป * * * * *  
2. การดำเนินโครงการสัญญารับทุน       

2.1 การสื่อสารประชาสมัพันธโครงการ * * * * *  
2.2 การคัดเลือกสถานศกึษา/หนวยงาน * * * * *  
2.3 การคัดเลือกผูรับทุน    * *  
2.4 การทำสัญญา  * * * *  
2.5 การบริหารโครงการ    * *  
2.6 การประเมินผลโครงการ    * *  

3. การดำเนินโครงการจัดซ้ือจัดจาง * * * * *  
4. การดำเนินโครงการบริหารจัดการโดยเจาหนาที ่ * * * * *  
5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคณุวุฒ ิ       

5.1 กรณีวงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาท  * * * *  
5.2 กรณีวงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาท   * * *  

6. การดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชพีชั้นสูง * * * * *  
7. การดำเนินโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ * * * * *  
8. การดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาชพีที่ใชชมุชนเปน
ฐาน 

* * * * *  

 คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ อนุมัต ิเห็นชอบ และลงนาม 

 ผูจัดการ มีหนาที ่อนุมัต ิเห็นชอบ และลงนาม 

 ผูชวยผูจัดการ มีหนาที่ อนุมัต ิเห็นชอบ และลงนาม 

 ผูทรงคุณวุฒิ มีหนาที่ พิจารณาและใหขอเสนอแนะทางวิชาการของโครงการ กอนเสนอเพื่อ
อนุมัติตอไป 

 ผูอำนวยการ มีหนาที ่ใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเบื้องตน 

 นักวิชาการ มีหนาที่ จัดทำขอกำหนดและเงื่อนไขการดำเนินงานของโครงการ หลักเกณฑตางๆ ที่
เกี่ยวของ จัดการประชุม ประสานงานกับผูทรงคุณวุฒิ ภาคีรวมดำเนินงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
สรุปรวบรวมขอเสนอแนะของผูมีสวนเกี่ยวของ 
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2.3 แผนผังการทำงาน 

[1] กระบวนการ: การจดัทำแผนการปฏิบัติงานประจำป 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษาผูจัดการ

กระบวนการ : 1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

นํา “แผนแมบท กสศ.’66” มา
วิเคราะห/วิจัย

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

1

ประชุมรวมกันเพื่อออกแบบแผนงาน 13 
แผน (แผน 9, 11, 12)

ประชุมรวมกันเพ่ือพัฒนาเปนโครงการ 
และจัดทําเปน “แผนปฏิบัติงานประจําป”

นําสง “แผนการปฏิบัติงานประจําป” 
เสนอตอ ผูจัดการ เพ่ือนําเขาคณะ

กรรมการบริหาร เพ่ือพิจารณา

ดําเนินการแกไข

จัดเตรียม เอกสารประกอบการประชุม 
และนําสงฝายอํานวยการและสนับสนุน

คณะกรรมการ

ลงนามอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงาน
ประจําป

แผนการปฏิบัติงาน
ประจําป

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษาคณะกรรมการบริหาร ฝายแผนกลยุทธ และงบประมาณ

กระบวนการ : 1. การจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ดําเนินการแกไข

ลงนามอนุมัติ

1

นําสง “แผนใชจายเงินประจําป” 
จําแนกรายเดือน ใหกับ ฝายแผนกลยุทธ 

และงบประมาณ

ดําเนินการตาม “แผนการปฏิบัติงาน
ประจําป”

ส้ินสุด

จัดทํา “แผนใชจายเงินประจําป” 
จําแนกรายเดือนในไฟล (Excel File)

ไดรับ “แผนใชจายเงินประจําป”

แผนใชจายเงิน
ประจําป

แผนใชจายเงิน
ประจําป

แผนใชจายเงิน
ประจําป

นํา “แผนการปฏิบัติงานประจําป” เขาสูท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติ

แผนการปฏิบัติงาน
ประจําป
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[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.1] กระบวนการยอย: การส่ือสารประชาสัมพันธโครงการ 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการสํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/ผูอํานวยการคณะอนุกรรมการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.1 การสื่อสารประชาสัมพันธโครงการกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

จัดทําขอมูล “ประกาศสนับสนุนทุน” 

นําเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให 
คณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติ

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลงนามอนุมัติ 

นําเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให 
ผูอํานวยการสํานัก พิจารณาอนุมัติ

1

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลงนามอนุมัติ 

ประกาศ
สนับสนุนทุน

ประกาศ
สนับสนุนทุน

ประกาศ
สนับสนุนทุน

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะกรรมการบริหาร

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.1 การสื่อสารประชาสัมพันธโครงการกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

นําเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให 
คณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

ประธานคณะกรรมการบริหาร ลงนาม
อนุมัติ 

1

ไมอนุมัติ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลง “ประกาศสนับสนุนทุน” โดย
1. ประกาศผานทางเว็บไซต ของ กสศ. 
2. สงรูปเลม ไปใหหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของ

ส้ินสุด

ประกาศ
สนับสนุนทุน

ประกาศ
สนับสนุนทุน

 



 

 สำนกันวัตกรรมและทนุการศกึษา | 7 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.2] กระบวนการยอย: การคดัเลือกสถานศึกษา/หนวยงาน 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ไดรับขอมูล “แบบขอเสนอ” จาก 
สถานศึกษา/หนวยงาน ท่ีย่ืนผานเขา

ระบบออนไลนท่ี 
https://www.eef.or.th/

1

5. การกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

จัดประชุมคัดเลือกขอเสนอโครงการ 
คร้ังที่ 1 

สรุปผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ 
คร้ังที่ 1 จัดทํา “ใบสรุปคะแนน” และ 

“ใบสรุปความคิดเห็น” 

จัดทํา “รายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ” เพื่อเชิญมารวมประชุม

คัดเลือกขอเสนอโครงการ คร้ังท่ี 2  

นําเสนอ “รายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ” ใหคณะอนุกรรมการ 

พิจารณาอนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

ใบสรุปความ
คิดเห็น

ใบสรุปคะแนน

รายชื่อคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ

2

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะอนุกรรมการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

5. การกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

จัดประชุมปฐมนิเทศ กอนถึงวันคัดเลือก
ขอเสนอโครงการ คร้ังที่ 2

1

จัดประชุมคัดเลือกขอเสนอโครงการ 
คร้ังที่ 2 

สรุปผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ 
คร้ังที่ 2 จัดทํา “ใบสรุปคะแนน” และ 

“ใบสรุปความคิดเห็น” 

นําสงชุดเอกสารท่ีไดรับการคัดเลือก 
ใหผูอํานวยการสํานัก พิจารณาและ

ลงนาม

ใบสรุปความ
คิดเห็น

ใบสรุปคะแนน

ขอเสนอโครงการ

3

ใบสรุปความ
คิดเห็น

ใบสรุปคะแนน

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลงนามอนุมัติ 2

4
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สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการสํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/ผูอํานวยการผูจัดการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 3 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

จัดทํา “ประกาศ กสศ. เร่ือง ผลการ
คัดเลือก”

3

5

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลงนามอนุมัติ 4

ประกาศผลการ
คัดเลือก

นําสง “ประกาศ กสศ. เร่ือง ผลการ
คัดเลือก” ใหผูจัดการ  ลงนาม

ไมอนุมัติพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

ลงนามอนุมัติ 

ประกาศผลการ
คัดเลือก

ประกาศผลการ
คัดเลือก

ขอเสนอโครงการ
ใบสรุปความ

คิดเห็น
ใบสรุปคะแนน

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการฝายกฎหมายและธรรมาภิบาล ฝายสื่อสารองคกร

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 4 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

สแกนเอกสาร ผลการคัดเลือกขอเสนอ
โครงการ (ท่ีไดรับการคัดเลือก) 

สงอีเมลผลการคัดเลือกขอเสนอ
โครงการ (ท่ีไดรับการคัดเลือก) ใหฝาย

ส่ือสารองคกร 

5

นําสง “ขอเสนอโครงการ” (ท่ีไดรับการ
คัดเลือก) ไปท่ี ฝายกฎหมายฯ เพ่ือ

ตรวจสอบเอกสาร

นําผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ (ที่
ไดรับการคัดเลือก) ข้ึนทางเว็บไซต ของ 

กสศ. 

6

ตรวจสอบ “ขอเสนอโครงการ” (ท่ีไดรับ
การคัดเลือก) 

ไดรับผลการตรวจสอบ “ขอเสนอ
โครงการ” (ที่ไดรับการคัดเลือก) จาก

ฝายกฎหมายฯ

ขอเสนอโครงการ

ผลการคัดเลือก
ขอเสนอโครงการ

ผลการคัดเลือก
ขอเสนอโครงการ

ผลการตรวจสอบ

ขอเสนอโครงการ
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สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 5 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

6

7

จัดประชุม เพ่ือยืนยันการเขารวม
โครงการ และ รวมกันปรับแก 

“ขอเสนอโครงการ” ใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ปรับแก “ขอเสนอโครงการ” 

สงเอกสาร “ขอเสนอโครงการ” 
(ที่ไดรับการปรับแกเรียบรอยแลว) 
ใหสถานศึกษา/หนวยงาน ทําการ

ตรวจสอบ

ใบเสนอแนะ
โครงการ

ขอเสนอโครงการ

ขอเสนอโครงการ

จัดทํา “หนังสือนัดหมาย ยืนยัน” เพ่ือสง
ใหผูทรงคุณวุฒิ และสถานศึกษาที่ผานการ

คัดเลือก       

นําสง “หนังสือนัดหมาย ยืนยัน” ให
ผูทรงคุณวุฒิ และ สถานศึกษาที่ผานการ

คัดเลือก

หนังสือนัดหมาย 
ยืนยัน

หนังสือนัดหมาย 
ยืนยัน

8

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษา / หนวยงาน

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงานกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 6 / 6

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

7

8

ไมอนุมัติ พิจารณาตรวจสอบ

อนุมัติ
สงให นักวิชาการ ปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ

ลงนามใน “ขอเสนอโครงการ” 

สงเอกสาร “ขอเสนอโครงการ” 
 ใหผูทรงคุณวุฒิลงนามรับรอง

ลงนามรับรองใน “ขอเสนอโครงการ” 

ขอเสนอโครงการ

ขอเสนอโครงการ

จองงบในระบบ E-Budget 
เพ่ือจัดสรรงบประมาณตามโครงการ 

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.4 การทําสัญญา

ส้ินสุด
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[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.3] กระบวนการยอย: การคดัเลือกผูรับทุน 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ สถานศึกษา

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.3 การคัดเลือกผูรับทุนกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ไดรับ “รายชื่อผูรับทุนที่ผานการ
คัดเลือกจากสถานศึกษา” ผานระบบ

ออนไลน

“การคัดกรองผูรับทุน”

สงขอมูลการคัดกรองความยากจน ให
สถานศึกษา ทางอีเมล เพ่ือตรวจสอบ

ความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง

“การคัดเลือกผูรับทุน”

ส้ินสุด

กรณีทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง: 
ไดรับ “สัญญารับทุนการศึกษา 

(ตนฉบับ)” จากสถานศึกษา เพ่ือนํามา
จัดเก็บในแฟมเอกสาร

การคัดกรอง
ความยากจน

รายช่ือผูรับทุนที่
ผานการคัดเลือก

สัญญารับทุนการศึกษา 
(ตนฉบับ)

 



 

 สำนกันวัตกรรมและทนุการศกึษา | 11 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.4] กระบวนการยอย: การทำสัญญา 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการสํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/ผูอํานวยการผูจัดการ ฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.4 การทําสัญญากระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

1

จัดทํา “สัญญา” ในระบบ PMS 

ไมถูกตอง ตรวจสอบขอมูล

ถูกตอง
แจงนักวิชาการ เพ่ือทําการแกไขขอมูล

ในระบบ PMS

ออก “สัญญา” และสงใหนักวิชาการ

ลงนามใน “สัญญา”

ลงนามใน “สัญญา”

ลงนามใน “สัญญา”

จัดสงชุด “เอกสารทําสัญญา” ให
สถานศึกษา/ผูรับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ 

เพ่ือลงนามในสัญญา

“การจัดเตรียมเอกสาร
สําหรับลงนามสัญญา”

สถานศึกษา/ผูรับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

สัญญา

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการสํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/ผูอํานวยการผูจัดการ ฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.4 การทําสัญญากระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ส้ินสุด

1

ไดรับ “สัญญาโครงการ” (ตนฉบับ)  
และเอกสารท่ีใชในการทําสัญญา จาก
สถานศึกษา/ผูรับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ 

ทําการสแกนเอกสาร 
“สัญญาโครงการ” (ตนฉบับ) และ

เอกสารที่ใชในการทําสัญญา เพื่อจัดเก็บ
ในระบบ PMS

จัดทํา “เอกสารการเบิกงบประมาณ” 
สงให สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา 

ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ”

ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ”

ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ”

จัดสง “เอกสารการเบิกงบประมาณ” 
ใหศูนยสัญญา ทําการเบิกเงิน

งบประมาณ

เอกสาร
สัญญาโครงการ

เอกสารการเบิก
งบประมาณ

เอกสารการเบิก
งบประมาณ

เอกสารการเบิก
งบประมาณ

เอกสารการเบิก
งบประมาณ

เอกสารการเบิก
งบประมาณ
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[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.5] กระบวนการยอย: การบริหารโครงการ 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.5 การบริหารโครงการกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ทํางานรวมกับผูรับทุน สถานศึกษา 
และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

ติดตามความกาวหนารวมกับคณะอนุ 
กรรมการฯ และ ภาคีรวมดําเนินงาน

สนับสนุนการทํางานทางวิชาการ 
รวมกับคณะผูเช่ียวชาญอยางตอเน่ือง

สนับสนุนใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู  
ระหวางสถานศึกษา/หนวยงาน และ

ระหวางผูรับทุน 

พัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ

สรางและพัฒนาเครือขายสนับสนุน
โครงการ จากทุกภาคสวน 

พัฒนาขอเสนอโครงการ ทั้งในสวนของ
โครงการสนับสนุน และโครงการหนุน

เสริมการดําเนินงาน

ดําเนินการเบิกจายเงินโครงการ

ส้ินสุด
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[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.6] กระบวนการยอย: การประเมินผลโครงการ 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน

2.6 การประเมินผลโครงการกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ศึกษาจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา และ
บทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ ใน

มิติตาง ๆ

จัดทํา “รายงานผลการดําเนินงาน” 

วิจัยประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานทั้งดานผลลัพธ ผลตอบแทน 

(Return on Investment) ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดําเนินการ
ภายใตความรวมมือกับสถาบันวิชาการ 
และองคกรระหวางประเทศท่ีเปนอิสระ

หลังจากผูรับทุนสําเร็จการศึกษา 
นักวิชาการ จะมีกลไกการติดตาม

ประเมินผลท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพ
ของผูท่ีสําเร็จการศึกษาและการประกอบ

อาชีพ และการประเมินผลโครงการ
ในภาพรวม

ส้ินสุด

 

[3] กระบวนการ: การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจาง 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะกรรมการตรวจรับงาน ฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่

กระบวนการ : 3. การดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจาง

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

เขาระบบ E-Budget เพ่ือจองงบประมาณ 
และพิมพ “ใบคําขออนุมัติดําเนินการ 

(จองงบประมาณ)”

บริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

จัดทํา “แผนจัดซ้ือจัดจางประจําป”

ใบคําขออนุมัติ
ดําเนินการ (จอง

งบประมาณ)

แผนจัดซื้อจัดจาง
ประจําป

การจัดทําแผนจัดซ้ือจัดจางประจําป

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุ

เมื่อถึงกําหนดสงงานตามงวด: 
คณะกรรมการตรวจรับงานตามสัญญา

1

2
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สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะกรรมการตรวจรับงานผูมีอํานาจอนุมัติ

กระบวนการ : 3. การดําเนินโครงการจัดซื้อจัดจาง

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 2

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

กรณีขอขยายระยะเวลา: จัดทํา 
“แบบฟอรมขยายระยะเวลา” และสง

ผูอนุมัติพิจารณา

ไมอนุมัติ

แจงกลับ ภาคีรวมดําเนินงาน

พิจารณาอนุมัติ

ลงนามใน “แบบฟอรมขยายระยะเวลา”

อนุมัติ

สงเอกสารที่เก่ียวของให สวนงานจัดซ้ือ
จัดจาง

ส้ินสุด

แบบฟอรมขยาย
ระยะเวลา

แบบฟอรมขยาย
ระยะเวลา

1

2

ไมอนุมัติ พิจารณาตรวจสอบ

อนุมัติ
แจงกลับ ภาคีรวมดําเนินงาน ให

ดําเนินการแกไข

ลงนามใน “ใบตรวจรับพัสดุ 
(แบบฟอรม ต.1)” 

ใบตรวจรับพัสดุ

 

[4] กระบวนการ: การดำเนินโครงการบริหารจัดการโดยเจาหนาที่ 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการผูจัดการ

กระบวนการ : 4. การดําเนินโครงการบริหารจัดการโดยเจาหนาที่

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

จัดทํา “ขอเสนอโครงการ”
ขอเสนอโครงการ

สรุปงบบริหารโครงการ โดยอางอิงตาม 
“แผนการปฏิบัติงานประจําป”

เขาระบบ E-Budget เพื่อจอง
งบประมาณ และพิมพ “ใบคําขออนุมัติ

ดําเนินการ (จองงบประมาณ)”

ใบคําขออนุมัติ
ดําเนินการ (จอง

งบประมาณ)

5. การกล่ันกรองโครงการ
โดยผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาอนุมัติ

นําสง “แบบขออนุมัติโครงการ” ให
ผูจัดการ พิจารณาอนุมัติ

จัดทํา “ขอกําหนด” ในระบบ PMS 
และส่ังพิมพ “แบบขออนุมัติโครงการ”

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

แบบขออนุมัติ
โครงการ

ลงนามใน “แบบขออนุมัติโครงการ”

ส้ินสุด

แบบขออนุมัติ
โครงการ

แบบขออนุมัติ
โครงการ
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[5] กระบวนการ: การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ 

[5.1] กระบวนการยอย: กรณวีงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาท 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะอนุกรรมการ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.1 กรณีวงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ทําการนัดหมายผูทรงคุณวุฒิ

1

จองหองประชุมผาน
ระบบ Google Calendar

ออกเลขจดหมาย ในระบบสารบรรณ

จัดทํา “เอกสารเชิญประชุม” และสงให
ที่ปรึกษาของสํานักตรวจสอบ

นําสง “เอกสารเชิญประชุม” และ
เอกสารที่เก่ียวของ สงให 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ สงใหนักวิชาการ ดําเนินการแกไข 

ลงนามใน “เอกสารเชิญประชุม”  

ไมอนุมัติ

พิมพ “เอกสารโครงการ” จาก Google 
Drive 

เอกสารเชิญ
ประชุม

เอกสารโครงการ

เอกสารเชิญ
ประชุม

เอกสารเชิญ
ประชุม

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.1 กรณีวงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

1

จัดทํา “แบบการกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ”

จัดชุดเอกสารสงใหผูทรงคุณวุฒิ

จัดทํา “ใบลงทะเบียนการประชุม”

จัดทํา “ใบยืมเงิน” ในระบบ PMS 

2

จัดเตรียม อาหารวาง และอาหารกลางวัน

จัดเตรียม “ใบสําคัญรับเงิน”    

ทําการจัดประชุม

จัดทํา “แบบการกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” และลงนาม

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

เอกสารเชิญ
ประชุม

ใบลงทะเบียน
การประชุม

ใบยืมเงิน

ใบสําคัญรับเงิน

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

สแกน “เอกสารเชิญประชุม” เก็บใน 
Google Drive
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สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.1 กรณีวงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 3 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

ลงนามใน “ใบสําคัญรับเงิน”

2

จัดทํา “สรุปการประชุม” และ 
“สรุปขอคิดเห็น” จาก “แบบการ

กลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ

สแกนเอกสาร “ใบความคิดเห็นราย
โครงการ” และ “แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” จัดเก็บใน 

Google Drive

จัดทํา “ใบเคลียรเงิน” ในระบบ PMS 
โดยอางอิงเอกสาร “ใบสรุปคาใชจาย” 

และ “ใบโอนเงินคืน” 
(กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม)

นําสง “ใบสรุปคาใชจาย” 
“ใบเคลียรเงิน” และ “ใบโอนเงินคืน” 
(กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม) 

ใหฝายบัญชีและการเงิน

ส้ินสุด

ใบสําคัญรับเงิน

สรุปการประชุม สรุปขอคิดเห็น

ใบความคิดเห็น
รายโครงการ

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

ใบเคลียรเงิน

ใบสรุปคาใชจาย ใบเคลียรเงิน ใบโอนเงินคืน

จายคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ
พรอม “ใบสําคัญรับเงิน” 

 

[5] กระบวนการ: การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ 

[5.2] กระบวนการยอย: กรณวีงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาท 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการคณะอนุกรรมการ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.2 กรณีวงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

ทําการนัดหมายผูทรงคุณวุฒิ

1

ออกเลขจดหมาย ในระบบสารบรรณ

จัดทํา “จดหมายนํา” และสงใหท่ี
ปรึกษาของสํานักตรวจสอบ

นําสง “จดหมายนํา” และเอกสารท่ี
เกี่ยวของ สงให คณะอนุกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ สงใหนักวิชาการ ดําเนินการแกไข 

ลงนามใน “จดหมายนํา”  

ไมอนุมัติ

พิมพ “เอกสารโครงการ” จาก Google 
Drive 

จดหมายนํา

เอกสารโครงการ

จดหมายนํา

จดหมายนํา

สแกน “จดหมายนํา” เก็บใน Google 
Drive
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สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.2 กรณีวงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 2 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

1

จัดทํา “แบบการกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” และ “ใบสําคัญรับเงิน”

จัดชุดเอกสารสงใหผูทรงคุณวุฒิ

จัดทํา “ใบยืมเงิน” ในระบบ PMS 

2

จัดทํา “แบบการกล่ันกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” และลงนาม

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

จดหมายนํา

ใบยืมเงิน

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

ใบสําคัญรับเงิน

ใบสําคัญรับเงิน

จายคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ

จัดทํา “สรุปขอคิดเห็น” จาก “แบบการ
กลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ

สรุปขอคิดเห็น

สแกนเอกสาร “ใบความคิดเห็นราย
โครงการ” และ “แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” จัดเก็บใน 

Google Drive

ใบความคิดเห็น
รายโครงการ

แบบการกล่ันกรอง
โครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ

 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 5. การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ

5.2 กรณีวงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาทกระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 3 / 3

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

2

จัดทํา “ใบเคลียรเงิน” ในระบบ PMS 
โดยอางอิงเอกสาร “ใบสรุปคาใชจาย” 

และ “ใบโอนเงินคืน” 
(กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม)

นําสง “ใบสรุปคาใชจาย” 
“ใบเคลียรเงิน” และ “ใบโอนเงินคืน” 
(กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม) 

ใหฝายบัญชีและการเงิน

ส้ินสุด

ใบเคลียรเงิน

ใบสรุปคาใชจาย ใบเคลียรเงิน ใบโอนเงินคืน
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[6] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 6. การดําเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.1 การส่ือสารประชาสัมพันธ

โครงการ

ส้ินสุด

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/

หนวยงาน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.3 การคัดเลือกผูรับทุน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.4 การทําสัญญา

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.5 การบริหารโครงการ

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.6 การประเมินผลโครงการ

 

[7] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 7. การดําเนินโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.1 การส่ือสารประชาสัมพันธ

โครงการ

ส้ินสุด

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.3 การคัดเลือกผูรับทุน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/

หนวยงาน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.4 การทําสัญญา

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.5 การบริหารโครงการ

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.6 การประเมินผลโครงการ
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[8] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน 

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษา/นักวิชาการ

กระบวนการ : 8. การดําเนินโครงการทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน

กระบวนการยอย :

ปรับปรุงคร้ังที ่:

ผูจัดทํา :

1.0 วันที่อนุมัติใช : หนา : 1 / 1

แอทไวส คอนซัลติ้ง ผูอนุมัติ :ผูทบทวน :

เริ่มตน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.1 การส่ือสารประชาสัมพันธ

โครงการ

ส้ินสุด

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.2 การคัดเลือกสถานศึกษา/

หนวยงาน

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.4 การทําสัญญา

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.5 การบริหารโครงการ

2. การดําเนินโครงการสัญญารับทุน
2.6 การประเมินผลโครงการ
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2.4 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

[1] กระบวนการ: การจดัทำแผนการปฏิบัติงานประจำป 

1. ผูอำนวยการสำนักและนักวิชาการ นำ “แผนแมบท กสศ.’66” มาวิเคราะห/วิจัย 

2. ผูอำนวยการสำนักและนักวิชาการ ประชุมรวมกันเพื่อออกแบบแผนงาน 13 แผน (แผน 9, 11, 12) 

3. ผูอำนวยการสำนักและนักวิชาการ ประชุมรวมกันเพื่อพัฒนาเปนโครงการ และจัดทำเปน “แผนการ
ปฏิบัติงานประจำป” 

4. ผูอำนวยการสำนักและนักวิชาการ นำสง “แผนการปฏิบัติงานประจำป” เสนอตอ ผูจัดการ เพื่อ
นำเขาคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: นักวิชาการ ดำเนินการแกไข แลวนำสง “แผนการปฏิบัติงานประจำป” เสนอ
ตอ ผูจัดการ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

5. นักวิชาการ จัดเตรียม เอกสารประกอบการประชุม และนำสงฝายอำนวยการและสนับสนุน
คณะกรรมการ 

6. ผูอำนวยการสำนักและนักวิชาการ นำ “แผนการปฏิบัติงานประจำป” เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัติ: นักวิชาการ ดำเนินการแกไข แลวนำสง “แผนการปฏิบัติงานประจำป” เสนอ
ตอ คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

7. นักวิชาการ จัดทำ “แผนใชจายเงินประจำป” จำแนกรายเดือนในไฟล (Excel File) 

8. นักวิชาการ นำสง “แผนใชจายเงินประจำป” จำแนกรายเดือน ใหกับ ฝายแผนกลยุทธ และ
งบประมาณ 

9. นักวิชาการ ดำเนินการตาม “แผนการปฏิบัติงานประจำป” 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.1] กระบวนการยอย: การส่ือสารประชาสัมพันธโครงการ 

1. นักวิชาการ นำ “ขอกำหนดโครงการ” ที่ผานการอนุมัติแลวมาจัดทำขอมูล “ประกาศสนับสนุน
ทุน”  
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2. นักวิชาการ นำเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให คณะอนุกรรมการ พิจารณาอนุมัติ 

 กรณีอนุมัต:ิ คณะอนุกรรมการ ลงนาม  

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

3. นักวิชาการ นำเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให ผูอำนวยการสำนัก พิจารณาอนุมัติ 

 กรณีอนุมัต:ิ ผูอำนวยการสำนัก ลงนาม  

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

4. นักวิชาการ นำเสนอ “ประกาศสนับสนุนทุน” ให คณะกรรมการบริหาร พิจารณาอนุมัติ 

 กรณีอนุมัต:ิ ประธานคณะกรรมการบริหาร ลงนาม  

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

5. นักวิชาการ ลง “ประกาศสนับสนุนทุน” 2 รูปแบบ ไดแก 

5.1 การประกาศผานทางเว็บไซต ของ กสศ. https://www.EEF.or.th/ (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.5) 

5.1.1 นักวิชาการ นำสงไฟลขอมูล “ประกาศสนับสนุนทุน” พรอมรายละเอียดตางๆ ทาง
อีเมล สงใหฝายสื่อสารองคกร เพื่อนำขอมูลขึ้นทางเว็บไซต ของ กสศ. 

5.1.2 นักวิชาการ ตรวจสอบขอมูล “ประกาศสนับสนุนทุน” ทางเว็บไซตของ กสศ. 

 กรณีถูกตอง: ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

รายละเอียดในประกาศสนับสนุนทุน: 
1. แนะนำโครงการ 
2. ประกาศ กสศ. เรือ่ง โครงการ ไดแก 

 นิยาม 

 วัตถปุระสงค 

 กรอบแนวคดิ 

 กลุมเปาหมาย 

 ขั้นตอนดำเนนิงาน 

 การเสนอโครงการและหลักเกณฑคุณภาพขอเสนอโครงการ 

 การพิจารณาคดัเลือกขอเสนอโครงการ 

 คณุสมบตัิของผูขอรับทนุ 

 การคดัเลือกผูรบัทุน 

 การทำสญัญา 

 ขอผูกพนัของผูรบัทุน 

 การจดัสรรงบประมาณ 

 ระยะเวลาในการดำเนนิงาน 

 หลักเกณฑผูมสีทิธิ์รับทนุของ กสศ. 
3. แบบเสนอโครงการ/ชือ่ผูรับทุน 
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 กรณีไมถูกตอง: นักวชิาการ แจงฝายสื่อสารองคกร ใหทำการแกไขใหถูกตอง 

5.2 การสงรูปเลม “ประกาศสนับสนุนทุน” (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.6) ไปใหหนวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

5.2.1 นักวิชาการ จดัเตรียมรูปเลม “ประกาศสนับสนุนทุน”  

5.2.2 นักวิชาการ ประสานหนวยงานที่ดูแลเรื ่องการจัดสงพัสดุ เพื ่อจัดสงรูปเลมไปให
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 

 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.2] กระบวนการยอย: การคดัเลือกสถานศึกษา/หนวยงาน 

** อางอิงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพ ** 
** อางอิงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ** 
** อางอิงโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส ** 

1. นักวิชาการ ไดรับขอมูล “แบบขอเสนอ” จาก สถานศึกษา/หนวยงาน ที่ยื่นผานเขาระบบออนไลนที่ 
https://www.eef.or.th/ 

หนวยงานที่เกี่ยวของกบัโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: 
1. วิทยาลัยทั่วประเทศ ประมาณ 900 แหง จาก 3 สังกัด คอื  

(1) สอศ. (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) 
(2) อว. (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หนวยงานวิทยาลัยชุมชน) 
(3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล ทั้ง 8 แหง 

2. หนวยงานตางๆ  
(1) ผูวาราชการจังหวัด 
(2) ตชด. (ตำรวจตระเวนชายแดน) 

หนวยงานที่เกี่ยวของกบัโครงการทุนพฒันาเต็มศักยภาพสายอาชีพ: 
1.  สถาบันการศึกษา หมายถึง วิทยาลยั มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป หลักสูตรตอเนื่องหรือหลักสูตรเทียบโอนที่สามารถศึกษาตอในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ในสาขาวิชาชีพเดียวกันไดตอเนื่องตามที่ กสศ. กำหนด 

2.  หนวยงานตางๆ ไดแก ผูวาราชการจังหวัด เปนตน 

หนวยงานที่เกี่ยวของกบัโครงการทุนพฒันาทักษะแรงงาน: 
1.  หนวยพัฒนาอาชีพ หมายถึง หนวยงาน สถาบนัการศกึษา ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมที่มีแนวคิดการ

พัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน และมีบทบาทในการพฒันากลุมประชากรวัยแรงงาน อาทิ หนวยงานหรือ
สถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนพฒันาอาชีพ องคกรสาธารณประโยชนที่ทำงานกบักลุมเปาหมาย 

โดยมพีืน้ที่ดำเนนิงาน คอื ระดบัตำบล เทศบาล (หมูบาน กลุมหมูบาน) และพื้นที่การเรียนรู เชน ทัณฑสถาน 
วัด โบสถ กศน. หรือแหลงเรียนรูชุมชน คายทหาร หรือสหกรณ เปนตน 

หนวยพัฒนาอาชีพทั่วประเทศ ประมาณ 71 ภาคี จาก 42 จังหวัดทั่วประเทศ  
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2. นักวิชาการ เขาสูกระบวนการ “การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” 

 

3. นักวิชาการ จัดประชุมคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 เพื่อทำการพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพ 
“ขอเสนอโครงการ” ของแตละวิทยาลัย ออกมาเปนคะแนนกลาง เพื่อทำการคัดเลือกขอเสนอ
โครงการ ที่มีคุณภาพสูงสุด  

 

4. นักวิชาการ สรุปผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 โดยจัดทำเปน “ใบสรุปคะแนน” และ 
“ใบสรุปความคิดเห็น”  

5. นักวิชาการ จัดทำ “รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” โดยคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิ ที่ทำการ
คัดเลือกขอเสนอโครงการในครั้งที่ 1 และผูทรงคุณวุฒิ ทานใหม เปนสัดสวน 50:50 เพื่อเชิญมารวม
ประชุมคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2   

6. นักวิชาการ นำเสนอ “รายชื่อคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ” ใหคณะอนกุรรมการ พิจารณา 

 กรณีอนุมัต:ิ ดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

7. นักวิชาการ เขาสูกระบวนการ “การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” โดยทำการนัดหมาย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตามรายชื่อที่ผานการอนุมัต ิเพือ่เชิญมารวมประชุมปฐมนิเทศและนัดวัน
ประชุมคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 

8. นักวิชาการ จัดประชุมปฐมนิเทศ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิไดทำความเขาใจถึงวิธีการคัดเลือก และทดลอง
การใหคะแนนขอเสนอโครงการ กอนถึงวันคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.7) 

 แบบเสนอโครงการทนุนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 5 ป ปวช. ตอเนือ่ง ปวส.)  

 แบบเสนอโครงการทนุนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง (ทุน 2 ป ปวส./อนุปริญญา)  

ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชีพ: (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.8) 

 แบบเสนอชื่อผูรบัทุนพฒันาเตม็ศักยภาพสายอาชีพ  

ทุนพัฒนาอาชพีที่ใชชุมชนเปนฐาน: (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.9) 

 แบบเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานทีข่าดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ: 

 กสศ. จะแตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหนาที่พิจารณาคัดเลือกขอเสนอโครงการ ที่สถานศึกษา
เสนอ โดยพิจารณาคุณภาพของสถานศึกษาตามประเด็นที ่กำหนด นอกจากการพิจารณาเอกสารแลว 
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิอาจสืบคนขอมูลเพิ่มเติมหรือเชิญผูแทนสถานศึกษาไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
หรือไปเยี่ยมสถานศึกษาดวยก็ได 

 ผูทรงคุณวุฒิ แบงเปน 7 กลุม โดยแตละกลุม ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน มาจาก 3 ฝาย คือ 
นักวิชาการ 1 ทาน ภาคเอกชน 1 ทาน และภาคสื่อสารมวลชน 1 ทาน โดยเลือกจากรายชื่อในระบบ PMS 

การจัดประชุม ครั้งที่ 1: 

 จัดประชมุในรปูแบบ Workshop เปนเวลา 2 วัน  



 

 
 24 | คูมือการปฏิบตัิงาน (Work Manual) กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา 

 

9. นักวิชาการ จัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพขอเสนอโครงการ ของแตละ
วิทยาลัย ครั้งที่ 2 ออกมาเปนคะแนนกลาง เพื่อทำการคัดเลือกขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพสูงสุด  

 

10. นักวิชาการ สรุปผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 โดยจัดทำเปน “ใบสรุปคะแนน” และ 
“ใบสรุปความคิดเห็น” 

11. นักวิชาการ นำสงชุดเอกสารที่ไดรับการคัดเลือก (ประมาณ 50 โครงการ) ใหผูอำนวยการสำนัก 
พิจารณา และลงนามในเอกสาร “ใบสรุปคะแนน” “ใบสรุปความคิดเห็น” และ “ขอเสนอโครงการ” 

 กรณีอนุมัต:ิ ลงนามในเอกสาร และดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

12. นักวิชาการ จัดทำ “ประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือก” (ตัวอยางที่ภาคผนวก 5.11) และนำสงให
ผูจัดการ  ลงนาม 

 กรณีอนุมัต:ิ ลงนามในเอกสาร และดำเนินงานในขั้นตอนตอไป 

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 

13. นักวิชาการ ทำการสแกนเอกสาร และนำสงไฟลเอกสาร ผลการคัดเลือกขอเสนอโครงการ (ที่ไดรับ
การคัดเลือก) สงใหฝายสื่อสารองคกร ทางอีเมล เพื่อนำขอมูลขึ้นทางเว็บไซต ของ กสศ. 

14. นักวิชาการ นำสง “ขอเสนอโครงการ” (ที่ไดรับการคัดเลือก) ไปที่ ฝายกฎหมายและธรรมาภิบาล 
เพื่อตรวจสอบเอกสาร 

15. นักวิชาการ ไดรับผลการตรวจสอบ “ขอเสนอโครงการ” (ที่ไดรับการคัดเลือก) จากฝายกฎหมายและ
ธรรมาภิบาล 

16. นักวิชาการ จัดทำ “หนังสือนัดหมาย ยืนยัน” เพื่อสงใหผูทรงคุณวุฒิ และสถานศึกษาที่ผานการ
คัดเลือก        

17. นักวิชาการ นำสง “หนังสือนัดหมาย ยืนยัน” ใหหนวยงานที่ดูแลเรื่องการจัดสงพัสดุ ดำเนินการ
จัดสงเอกสารตอไปใหผูทรงคุณวุฒิ และ สถานศึกษาที่ผานการคัดเลือก 

18. นักวิชาการ จัดประชุม เพื่อให ตัวแทนของสถานศึกษา (ผูบริหารของสถานศึกษา และ ผูรับผิดชอบ
โครงการ) ดำเนินการยืนยันการเขารวมโครงการ และ รวมประชุมกับผูทรงคุณวุฒิ เพื่อรวมกัน

การจัดประชุม ครั้งที่ 2: 

 จัดประชมุในรปูแบบ Workshop เปนเวลา 1 วัน  

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: 

 ประกาศ กสศ. เรือ่ง ผลการคัดเลอืกสถานศึกษาทีผ่านเกณฑการพจิารณาคดัเลือกโครงการทุนนวตักรรมสาย
อาชีพชัน้สูง 

ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชีพ: 

 ประกาศ กสศ. เรือ่ง รายชื่อผูผานเกณฑการพิจารณาคดัเลอืกเปนผูรับทุนในโครงการทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพ
สายอาชพี  
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ปรับแก “ขอเสนอโครงการ” ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น  โดยใหบันทึกขอเสนอแนะโครงการใน “ใบ
เสนอแนะโครงการ” 

19. นักวิชาการ ปรับแก “ขอเสนอโครงการ” ตาม “ใบเสนอแนะโครงการ” 

20. นักวิชาการ สงเอกสาร “ขอเสนอโครงการ” (ที่ไดรับการปรับแกเรียบรอยแลว) ใหสถานศึกษา/
หนวยงาน ทำการตรวจสอบ 

 กรณีถูกตอง: สถานศึกษา/หนวยงาน ลงนามยืนยันขอตกลงเขารวมโครงการ  

 กรณีไมถูกตอง: สถานศึกษา/หนวยงาน สงเอกสาร ให กสศ. ดำเนินการแกไข และสงกลับมา
อีกครั้ง 

21. นักวิชาการ สงเอกสาร “ขอเสนอโครงการ” ที่สถานศึกษา/หนวยงาน ลงนามเรียบรอยแลว ให
ผูทรงคุณวุฒิลงนามรับรอง 

22. นักวิชาการ ทำการจองงบในระบบ E-Budget (ดูที ่ภาคผนวก 5.12) เพื่อจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ  

23. เขาสูกระบวนการ “การทำสัญญา” 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.3] กระบวนการยอย: การคดัเลือกผูรับทุน 

** อางอิงโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับสถานศึกษาสายอาชีพ ** 
** อางอิงโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ** 

 

1.  “การคัดกรองผูรับทุน” 
“การคดักรองผูรับทุน” 

1. สถานศึกษา ดำเนนิการประชาสัมพันธและแนะแนวโครงการ 
2. ผูขอรับทุนยื่น “ใบสมคัร” ใหสถานศึกษา  
3. สถานศึกษาคดักรองใบสมคัรและคณุสมบตัขิองผูสมคัรจาก “ใบสมัคร” และเอกสารประกอบ 
4. สถานศึกษาประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผูรับทุนในการศึกษาตอสายอาชีพ 
5. สถานศึกษาจัดกระบวนการคดัเลอืกโดยมคีณะกรรมการการคดัเลอืกดวยวิธีการทีเ่หมาะสม 

เชน การสัมภาษณ การหาขอมูล และการมีสวนรวมจากชุมชน ครู และโรงเรียน 
6. สถานศึกษากรอกขอมูลผูขอรับทนุที่ผานการคดัเลือก (Shortlist) ผานระบบออนไลน 
7. สถานศึกษาคดักรองความยากจนและดอยโอกาสของผูขอรับทุนที่ผานการคดัเลอืก ผาน

แอพพลิเคชั่นของ กสศ.   

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: 

 ทุน 5 ป สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ใหเรียน ปวช. ตอเนื่องจนถึงระดบัปวส. / อนุปริญญาสายอาชีพ 

 ทุน 2 ป สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช. 3 ใหเรียน ปสว. / อนปุริญญาสายอาชพี 

ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชีพ: 

 ทุนปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก สำหรบันักศึกษาที่จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู (ปวส.หรือ 
อนุปริญญา) หรอืนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดบัปริญญาตรหีลักสตูรตอเนือ่งหรือหลกัสูตรเทยีบโอน  
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 ทุนนวตักรรมสายอาชีพชั้นสูง:  

 ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชพี: https://tps.thaieduforall.org/ 

2. นักวิชาการ สงขอมูลการคัดกรองความยากจน ใหสถานศึกษา ทางอีเมล เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
อีกครั้งหนึ่ง ภายใน 1 สัปดาหของวันที่คัดกรองความยากจน 

3. “การคัดเลือกผูรับทุน” 
“การคดัเลือกผูรับทุน” (กรณีทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง) 

1. สถานศึกษาทำการคัดเลือกผูรับทุน และประกาศรายชื่อผูรับทุนที่ผานการคัดเลือกใหทราบเปน
การทั่วกัน แลวจัดใหมีการรับฟงขอทักทวงผลการคัดเลือก 

2. นักวิชาการ นำรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษา เขาระบบ iNet 
3. สถานศึกษากดเขามายืนยันรายชื่อผูไดรับทุนการศึกษาในระบบ iNet 
4. สถานศึกษาเขาระบบ iNet เพื่อพิมพ “สัญญารับทุนการศึกษา” 
5. สถานศึกษานัดทำสัญญากับผูรับทุน โดยสง “สัญญารับทุนการศึกษา” (ตนฉบับ, คูฉบับ) ให

ผูรับทุน และ ผูปกครอง ลงนามในเอกสารสัญญา 
6. สถานศึกษา นำสง “สัญญารับทุนการศึกษา” (คูฉบับ) ใหผูรับทุน เก็บไวเปนหลักฐาน 
7. สถานศึกษา รวบรวม “สัญญารับทุนการศึกษา” ที่ไดรับการลงนามจากผูรับทุน และผูปกครอง

เรียบรอยแลว สแกนเปนเอกสาร PDF และนำเขาระบบ iNet 
8. สถานศึกษา นำสง “สัญญาผูรับทุนหลัก” + “สัญญารับทุนการศึกษา (ตนฉบับ)” ให กสศ. 

 
“การคดัเลือกผูรับทุน” (กรณีทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ) 

1. สถานศึกษา ยืนยันรายชื่อผูรับทุนที่จะเสนอ (โดยไมเกินสาขาละ 2 คน) และกรอกแบบเสนอชื่อ 
และอัพโหลดเอกสารการเสนอชื่อผูรับทุน ผานระบบออนไลน 

4. นักวิชาการ ไดรับ “รายชื่อผูรับทุนที่ผานการคัดเลือกจากสถานศึกษา” ผานระบบออนไลน 

5. กรณีทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: นักวิชาการ ไดรับ “สัญญารับทุนการศึกษา (ตนฉบับ)” จาก
สถานศึกษา เพื่อนำมาจัดเก็บในแฟมเอกสาร 

 [2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.4] กระบวนการยอย: การทำสัญญา 

1. นักวิชาการ จัดทำ “สัญญา” โดยกรอกขอมูลโครงการทั้งหมด รวมถึงงบประมาณโครงการ ในระบบ 
PMS (ดูท่ีภาคผนวก 5.13) 

 

2. ศูนยสัญญา ตรวจสอบขอมูลในระบบ PMS  

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: 

 ทำสัญญาโครงการ กับสถานศึกษา 

ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชีพ: 

 ทำสัญญาผูรับทนุ กับนกัศึกษา  

ทุนพัฒนาอาชพีที่ใชชุมชนเปนฐาน: 

 ทำสัญญาโครงการ กับหนวยพัฒนาอาชพี 
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 กรณีขอมูลถูกตอง: ดำเนินการออก “สัญญา” และสงใหนักวิชาการ 

 กรณีขอมูลไมถูกตอง: แจงนักวิชาการ เพื่อทำการแกไขขอมูลในระบบ PMS 

3. นักวิชาการ ลงนามใน “สัญญา” 

4. ผูอำนวยการสำนัก ลงนามใน “สัญญา” 

5. ผูจัดการ ลงนามใน “สัญญา” 

6. นักวิชาการ จัดสงชุด “เอกสารทำสัญญา” ใหสถานศึกษา/ผูรับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ เพื่อลงนามใน
สัญญา 

 

7. “การจัดเตรียมเอกสารสำหรับลงนามสัญญา” 

“การจัดเตรียมเอกสารสำหรับลงนามสัญญา” 
1. สถานศึกษา/ผู ร ับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ นำเอกสารไปเปดบัญชีธนาคาร เพื ่อเปดหนา 

BookBank 
2. สถานศึกษา/ผู ร ับทุน/หนวยพัฒนาอาชีพ นำสง “สัญญาโครงการ” (ตนฉบับ) + สำเนา 

“BookBank” และเอกสารที่ใชในการทำสัญญา ใหศูนยสัญญา กสศ. 

8. ศูนยสัญญา ทำการสแกนเอกสาร “สัญญาโครงการ” (ตนฉบับ) + “สำเนาหนาบัญชีธนาคาร” และ
เอกสารที่ใชในการทำสัญญา เพื่อจัดเก็บในระบบ PMS 

9. ศูนยส ัญญา ดำเนินการจัดทำ “เอกสารการเบิกงบประมาณ” สงให สำนักนวัตกรรมและ
ทุนการศึกษา เพื่อให นักวิชาการ  ผูอำนวยการสำนัก และ ผูจัดการ ลงนามในเอกสาร 

10. นักวิชาการ ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ” 

11. ผูอำนวยการสำนักนวัตกรรม ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ” 

12. ผูจัดการ กสศ. ลงนามใน “เอกสารการเบิกงบประมาณ” 

13. นักวิชาการ จัดสง “เอกสารการเบิกงบประมาณ” ใหศูนยสัญญา ทำการเบิกเงินงบประมาณ 

ทุนนวัตกรรมสายอาชพีชั้นสูง/ทุนพัฒนาอาชพีที่ใชชมุชนเปนฐาน: มีชุดเอกสารในการลงนามสัญญา ไดแก 
1) “สัญญาโครงการ” (ตนฉบับ + คูฉบับ) แนบ “เอกสารเปดบัญชี” 
2)  “ลิสตรายการเอกสารที่ใชในการทำสญัญา”  

2.1) สำเนาบตัรประชาชนของผูบริหาร  
2.2) สำเนาบตัรประชาชนของพยาน  
2.3) หนังสือแตงตั้งสถานศึกษา/หนวยพัฒนาอาชพี 
2.4) เอกสารระบุผูรับทุน (กรณีทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง) 
2.5) เอกสารระบผุูรับผิดชอบโครงการ  
2.6) รายช่ือ 3 ทานทีม่ีสิทธิในการเบกิจาย (กรณีมีการเปดบญัชีโครงการ) 

ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ: มชีุดเอกสารในการลงนามสัญญา ไดแก 
1) “สัญญาผูรับทุน” (ตนฉบับ + คูฉบับ) แนบ “เอกสารเปดบัญชี” 
2)  “ลิสตรายการเอกสารที่ใชในการทำสญัญา”  

2.1) สำเนาบตัรประชาชนของผูรับทุน  
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[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.5] กระบวนการยอย: การบริหารโครงการ 

1. นักวิชาการ ทำงานรวมกับผูรับทุน สถานศึกษา และ/หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. นักวิชาการ ติดตามความกาวหนา รวมกับคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการ และ ภาคีรวม
ดำเนินงาน 

3. นักวิชาการ สนับสนุนการทำงานทางวิชาการ รวมกับคณะผูเชี่ยวชาญอยางตอเนื่อง 

4. นักวิชาการ สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู  วิธีการและนวัตกรรมการทำงาน ระหวาง
สถานศึกษา/หนวยงาน และระหวางผูรับทุน ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5. นักวิชาการ พัฒนาองคความรูเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. นักวิชาการ สรางและพัฒนาเครือขายสนับสนุนโครงการ จากทุกภาคสวน  

7. นักวิชาการ พัฒนาขอเสนอโครงการ ทั้งในสวนของโครงการสนับสนุน และโครงการหนุนเสริมการ
ดำเนินงาน 

8. นักวิชาการ ดำเนินการเบิกจายเงินโครงการ 

[2] กระบวนการ: การดำเนินโครงการสัญญารับทุน 

[2.6] กระบวนการยอย: การประเมินผลโครงการ 

1. นักวิชาการ ศึกษาจุดเดน จุดที่ตองพัฒนา และบทเรียนจากการดำเนินงานโครงการ ในมิติตาง ๆ 

2. นักวิชาการ จัดทำ “รายงานผลการดำเนินงาน”  

 

3. นักวิชาการ วิจัยประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานทั้งดานผลลัพธ ผลตอบแทน (Return on 
Investment) ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมดำเนินการภายใตความรวมมือกับสถาบันวิชาการ 
และองคกรระหวางประเทศที่เปนอิสระ 

4. หลังจากผูรับทุนสำเร็จการศึกษา นักวิชาการ จะมีกลไกการติดตามประเมินผลทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพของผูที่สำเร็จการศึกษาและการประกอบอาชีพ และการประเมินผลโครงการในภาพรวม 

[3] กระบวนการ: การดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจาง 

** ตามหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ ** 

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง: 

 รายงานผลการดำเนนิงานของสถานศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสายอาชีพ: 

 รายงานผลการดำเนนิงานของผูรบัทุน  

ทุนพัฒนาอาชพีที่ใชชุมชนเปนฐาน: 

 รายงานผลการดำเนนิงานของหนวยพัฒนาอาชีพ 
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1. นักวิชาการ จัดทำ “แผนจัดซื้อจัดจางประจำป” (สงภายในตนเดือนกันยายนของทุกป) 

2. เขาสู “กระบวนการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจางประจำป” ของฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที ่

3. นักวิชาการ เขาระบบ E-Budget (ดูที่ภาคผนวก 5.12) เพื่อจองงบประมาณ และพิมพ “ใบคำขอ
อนุมัติดำเนินการ (จองงบประมาณ)” 

4. เขาสู “กระบวนการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ” ของฝายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที ่

5. นักวิชาการ บริหารสัญญาและตรวจรับพัสด ุ

6. เมื่อถึงกำหนดสงงานตามงวด: คณะกรรมการตรวจรับงานตามสัญญา 

 

 กรณีอนุมัต:ิ ลงนามใน “ใบตรวจรับพัสดุ (แบบฟอรม ต.1)” 

 กรณีไมอนุมัต:ิ แจงกลับ ภาคีรวมดำเนินงาน ใหดำเนินการแกไข 

7. กรณีขอขยายระยะเวลา: นักวิชาการ จัดทำ “แบบฟอรมขยายระยะเวลา” และสงพิจารณาอนุมัต ิ

 

 กรณีอนุมัต:ิ ลงนามใน “แบบฟอรมขยายระยะเวลา” 

 กรณีไมอนุมัต:ิ แจงกลับ ภาคีรวมดำเนินงาน  

8. นักวิชาการ สงเอกสารที่เกี่ยวของให สวนงานจัดซื้อจัดจาง 

[4] กระบวนการ: การดำเนินโครงการบริหารจัดการโดยเจาหนาที่ 

1. นักวิชาการ สรุปงบบริหารโครงการ โดยอางอิงตาม “แผนการปฏิบัตงิานประจำป” 

2. นักวิชาการ เขาระบบ E-Budget (ดูที่ภาคผนวก 5.12) เพื่อจองงบประมาณ และพิมพ “ใบคำขอ
อนุมัติดำเนินการ (จองงบประมาณ)” 

3. นักวิชาการ จัดทำ “ขอเสนอโครงการ”  

4. นักวิชาการ เขาสูกระบวนการ “การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” 

5. นักวิชาการ จัดทำ “ขอกำหนด” ในระบบ PMS (ดูท่ีภาคผนวก 5.13) 

5.1 เลือกที่ “สรางขอกำหนด จัดการโครงการ” ดังภาพ 

5.2 เลือก “โครงการเผาหัว” และ กรอกรายละเอียดที่สำคัญ 

5.3 สั่งพิมพ “แบบขออนุมัติโครงการ” 

หมายเหตุ: 

 กรณีงบประมาณไมเกนิ 5 แสน: นักวิชาการ และ ผูชวยผูจัดการ พิจารณาอนุมัต ิ

 กรณีงบประมาณเกิน 5 แสน: นกัวิชาการ และ ผูจัดการ พิจารณาอนุมตั ิ

หมายเหตุ: 

 กรณีงบประมาณไมเกนิ 5 แสน: ผูชวยผูจัดการ พิจารณาอนมุัต ิ

 กรณีงบประมาณเกิน 5 แสน: ผูจัดการ พิจารณาอนุมตั ิ
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6. นักวิชาการ นำสง “แบบขออนุมัติโครงการ” ใหผูจัดการ พิจารณาอนุมัต ิ

 กรณีอนุมัต:ิ ผูจัดการลงนามใน “แบบขออนุมัติโครงการ” 

 กรณีไมอนุมัต:ิ นักวิชาการ ดำเนินการแกไข แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

[5] กระบวนการ: การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ 

[5.1] กระบวนการยอย: กรณวีงเงินโครงการมากกวา 5 ลานบาท 

1. นักวิชาการ ทำการนัดหมายผูทรงคณุวุฒิ  

 

2. นักวิชาการ จองหองประชุมผานระบบ Google Calendar 

3. นักวิชาการ พิมพ “เอกสารโครงการ” จาก Google Drive  

2. นักวิชาการ ออกเลขจดหมาย ในระบบสารบรรณ 

3. นักวิชาการ จัดทำ “เอกสารเชิญประชุม” และสงใหที่ปรึกษาของสำนักตรวจสอบ 

4. นักวิชาการ นำสง “เอกสารเชิญประชุม” และเอกสารที่เกี่ยวของ สงให คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ
และลงนาม 

 กรณีถูกตอง: คณะอนุกรรมการ ลงนามใน “เอกสารเชิญประชุม”   

 กรณีไมถูกตอง: นักวิชาการ ทำการแกไข แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

5. นักวิชาการ สแกน “เอกสารเชิญประชุม” เก็บใน Google Drive 

6. นักวิชาการ จัดทำ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” (ภาคผนวก 5.10)  

 

7. นักวิชาการ จัดชุด “เอกสารเชิญประชุม” + “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” พรอม
แนบ “เอกสารโครงการ” และสงใหผูทรงคุณวุฒิ 

8. นักวิชาการ จัดทำ “ใบลงทะเบียนการประชุม” 

9. นักวิชาการ จัดทำ “ใบยืมเงิน” ในระบบ PMS (ดูที่ภาคผนวก 5.13) เปนคาตอบแทน คาเดินทาง 
และคาอาหารใหกับ คณะอนุกรรมการ โดยอางอิงเอกสาร “ใบประมาณการคาใชจาย” และ “ใบคำ
ขออนุมัติดำเนินการ”  

10. นักวิชาการ จัดเตรียม อาหารวาง และอาหารกลางวัน (เฉพาะกรณีที่ประชุมครอมเวลาเที่ยง - บาย
โมง) 

หลักเกณฑการพิจารณาจำนวนผูทรงคณุวุฒ:ิ 

 อางอิง “ระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข และลำดบัความสำคัญใน
การจดัสรรเงินกองทนุ พ.ศ. 2561” (ภาคผนวก 5.1) 

แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
1) “เอกสารแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ”  
2) “เอกสารแสดงความคิดเห็นโครงการ”  
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11. นักวิชาการ จัดเตรียม “ใบสำคัญรับเงิน”     

12. นักวิชาการ ทำการจัดประชุม 

13. ผูทรงคุณวุฒิ จัดทำ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ และลงนาม 

14. นักวิชาการ จายคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ และใหผูทรงคุณวุฒิ ลงนามใน “ใบสำคัญรับเงิน”  

15. นักวิชาการ จัดทำ “สรุปการประชุม” และ “สรุปขอคิดเห็น” จาก “แบบการกลั่นกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” 

16. นักวิชาการ สแกนเอกสาร “ใบความคิดเห็นรายโครงการ” และ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” จัดเก็บใน Google Drive 

17. นักวิชาการ จัดทำ “ใบเคลียรเงิน” ในระบบ PMS โดยอางอิงเอกสาร “ใบสรุปคาใชจาย” และ “ใบ
โอนเงินคืน” (กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม)        

18. นักวิชาการ นำสง “ใบสรุปคาใชจาย” “ใบเคลียรเงิน” และ “ใบโอนเงินคืน” (กรณีมีเงินเหลือจาก
การจัดประชุม) ใหฝายบัญชีและการเงิน 

[5] กระบวนการ: การกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ 

[5.2] กระบวนการยอย: กรณวีงเงินโครงการไมเกิน 5 ลานบาท 

1. นักวิชาการ ทำการนัดหมายผูทรงคุณวุฒิ  

 

2. นักวิชาการ พมิพ “เอกสารโครงการ” จาก Google Drive  

3. นักวิชาการ ออกเลขจดหมาย ในระบบสารบรรณ 

4. นักวิชาการ จดัทำ “จดหมายนำ” และสงใหที่ปรกึษาของสำนักตรวจสอบ 

5. นักวิชาการ นำสง “จดหมายนำ” และเอกสารที่เกี่ยวของ สงให คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและลง
นาม 

 กรณีถูกตอง: คณะอนุกรรมการ ลงนามใน “จดหมายนำ”   

 กรณีไมถูกตอง: นักวชิาการ ทำการแกไข แลวเสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

6. นักวิชาการ สแกน “จดหมายนำ” เก็บใน Google Drive 

7. นักวิชาการ จดัทำ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ (ภาคผนวก 5.10) และ “ใบสำคัญ
รับเงิน” 

หลักเกณฑการพิจารณาจำนวนผูทรงคณุวุฒ:ิ 

 อางอิง “ระเบียบกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ เงือ่นไข และลำดบัความสำคัญใน
การจดัสรรเงินกองทนุ พ.ศ. 2561” (ภาคผนวก 5.1) 
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8. นักวิชาการ จดัชุด “จดหมายนำ” + “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” + “ใบสำคัญรับ
เงิน” พรอมแนบ “เอกสารโครงการ” และสงใหผูทรงคุณวุฒ ิ

9. ผูทรงคุณวุฒิ จัดทำ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ” และลงนามในเอกสาร และ 
“ใบสำคัญรับเงิน” 

10. นักวิชาการ จัดทำ “ใบยืมเงิน” ในระบบ PMS (ดูที่ภาคผนวก 5.13) เปนคาตอบแทน โดยอางอิง
เอกสาร “ใบประมาณการคาใชจาย” และ “ใบคำขออนุมัติดำเนินการ” 

11. นักวิชาการ ดำเนินการจายคาตอบแทนใหกับผูทรงคุณวุฒิ  

12. นักวิชาการ จัดทำ สรุปขอคิดเห็น จาก “แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒ”ิ 

13. นักวิชาการ สแกนเอกสาร “ใบความคิดเห็นรายโครงการ” และ “แบบการกลั่นกรองโครงการโดย
ผูทรงคุณวุฒิ” จัดเก็บใน Google Drive 

14. นักวิชาการ จัดทำ “ใบเคลียรเงิน” ในระบบ PMS โดยอางอิงเอกสาร “ใบสรุปคาใชจาย” และ “ใบ
โอนเงินคืน” (กรณีมีเงินเหลือจากการจัดประชุม)        

15. นักวิชาการ นำสง “ใบเคลียรเงิน” “ใบสรุปคาใชจาย” และ “ใบโอนเงินคืน” (กรณีมีเงินเหลือ) ให
ฝายบัญชีและการเงิน 

[6] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

1. เขาสูกระบวนการ “การสื่อสารประชาสัมพันธโครงการ” 

2. เขาสูกระบวนการ “การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงาน” 

3. เขาสูกระบวนการ “การคัดเลือกผูรับทุน” 

4. เขาสูกระบวนการ “การทำสัญญา” 

5. เขาสูกระบวนการ “การบริหารโครงการ” 

6. เขาสูกระบวนการ “การประเมินผลโครงการ” 

[7] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

1. เขาสูกระบวนการ “การสื่อสารประชาสัมพันธโครงการ” 

2. เขาสูกระบวนการ “การคัดเลือกผูรับทุน” 

3. เขาสูกระบวนการ “การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงาน” 

4. เขาสูกระบวนการ “การทำสัญญา” 

5. เขาสูกระบวนการ “การบริหารโครงการ” 

แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
1) “เอกสารแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ”  
2) “เอกสารแสดงความคิดเห็นโครงการ”  
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6. เขาสูกระบวนการ “การประเมินผลโครงการ” 

[8] กระบวนการ: การดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน 

1. เขาสูกระบวนการ “การสื่อสารประชาสัมพันธโครงการ” 

2. เขาสูกระบวนการ “การคัดเลือกสถานศึกษา/หนวยงาน” 

3. เขาสูกระบวนการ “การทำสัญญา” 

4. เขาสูกระบวนการ “การบริหารโครงการ” 

5. เขาสูกระบวนการ “การประเมินผลโครงการ” 

2.5 มาตรฐานคณุภาพของงาน 

N/A 
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3. ระบบสารสนเทศ 

3.1 ระบบสารสนเทศที่ใช 

ชื่อระบบ รายละเอียด การเขาใชงาน 
ระบบ E-Budget ระบบจองงบประมาณ https://ebudget.eef.or.th/ 
ระบบ PMS  
(Project Management 
System) 

ระบบบริหารจัดการโครงการ 
1) สรางขอเสนอโครงการ 
2) ตดิตามความกาวหนาโครงการ 
3) ปดโครงการ/ยุติโครงการ 

https://pms.eef.or.th/ 

ระบบสารบรรณ ระบบการจัดการเอกสาร  
ระบบ ERP ระบบบญัชี การเงิน งบประมาณ พัสด ุ  
ระบบคดักรอง ระบบคดักรองทุนพัฒนาเตม็ศกัยภาพสาย

อาชีพ 
https://tps.thaieduforall.org/ 
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4. เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4.1 เอกสารอางอิง 

ชื่อเอกสาร รายละเอียด 
พรบ. กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทาง
การศึกษา พ.ศ. 2561 

พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2561) 

ระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑการ
เผยแพรเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จ
ในการดำเนินงาน ขอมูลการ
ดำเนินงานและการบริหารกองทุน 
รายรบั รายจาย รวมทั้งผลผลิต 
ผลลัพธ และความคุมคาที่เกิดขึน้จาก
การใชจายเงินของกองทนุ พ.ศ. 2561 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑการ
เผยแพรเปาหมาย ตัวช้ีวัดความสำเร็จในการดำเนินงาน ขอมูลการ
ดำเนินงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจาย รวมทั้งผลผลิต ผลลัพธ 
และความคุมคาที่เกิดขึน้จากการใชจายเงินของกองทุน พ.ศ. 2561 
(ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561) 

ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ 
เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการ
จัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.2561  

หลักเกณฑ เงื่อนไข และลำดับความสำคัญในการพิจารณาคาตอบแทน
สำหรับผูทรงคณุวุฒิพิจารณากลั่นกรองโครงการ (ลงวันที่ 28 กันยายน 
2561) 

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑการเลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
กลั่นกรองโครงการ  

หลักเกณฑที่ใชในการคดัเลือกผูทรงคุณวุฒิสำหรับพิจารณากลัน่กรอง
โครงการ (ลงวันที่ 17 ตลุาคม 2561) 
 
 

ประกาศ กสศ. วาดวยการเบิกจาย
คาใชจายเพื่อบรหิารจัดการและการ
ปฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน พ.ศ. 
2562 

ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยการ
เบิกจายคาใชจายเพื่อบรหิารจัดการและการปฏิบัติหนาที่ของสำนักงาน 
พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562) 

4.2 แบบฟอรมที่ใช 

ชื่อแบบฟอรม รายละเอียด 
ประกาศสนับสนุนทุน ประกาศสนับสนุนทุน 
ขอเสนอโครงการ ขอเสนอโครงการ 
เอกสารเชิญประชุม เอกสารเชิญประชุม 
แบบการกลั่นกรองโครงการโดย
ผูทรงคณุวุฒ ิ

แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 
1) เอกสารแสดงความไมมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ 
2) เอกสารการใหคะแนนโครงการ 

สัญญา สัญญา 
เอกสารเปดบัญช ี เอกสารเปดบัญช ี
เอกสารการเบิกงบประมาณ เอกสารการเบิกงบประมาณ 
ใบยืมเงนิ ใบยืมเงนิ 
ใบประมาณการคาใชจาย ใบประมาณการคาใชจาย 
ใบคำขออนุมัตดิำเนินการ ใบคำขออนุมัตดิำเนินการ 
ใบสำคญัรับเงิน ใบสำคญัรับเงิน 
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ชื่อแบบฟอรม รายละเอียด 
ใบเคลียรเงิน ใบเคลียรเงิน 
ใบสรุปคาใชจาย ใบสรุปคาใชจาย 
ใบโอนเงินคืน ใบโอนเงินคืน 
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน 

4.3 การควบคุมเอกสาร  

ชื่อเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานทีจ่ัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจดัเก็บรกัษา 
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5. ภาคผนวก 

5.1 ระเบียบ กสศ. วาดวยหลักเกณฑการเผยแพรเปาหมาย ตวัชี้วัดความสำเร็จในการ
ดำเนนิงาน ขอมูลการดำเนนิงานและการบริหารกองทุน รายรับ รายจาย รวมทั้งผลผลิต 
ผลลัพธ และความคุมคาที่เกดิขึ้นจากการใชจายเงินของกองทุน พ.ศ. 2561 
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5.2 ระเบียบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ลำดับความสำคัญในการจัดสรรเงินกองทุน พ.ศ.2561  
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5.3 ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการ
เลือกผูทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองโครงการ  
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5.4 ประกาศ กสศ. วาดวยการเบิกจายคาใชจายเพื่อบริหารจัดการและการปฏิบัติหนาที่
ของสำนักงาน พ.ศ. 2562 
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5.5 ตวัอยางประกาศสนับสนุนทนุทางเว็บไซต  

 

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอการประกาศสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

 

ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอการประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 
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ภาพที่ 4 ตัวอยางหนาจอการประกาศสนับสนุนทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน 
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5.6 ตวัอยางรูปเลมประกาศสนับสนุนทนุ  

 
 

 

ภาพที่ 5 ตัวอยางรูปเลม “ประกาศสนับสนุนทุน 
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” 

 

ภาพที่ 6 ตัวอยางรูปเลม “ประกาศสนับสนุนทุน 
ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ” 

 
 

 

ภาพที่ 7 ตัวอยางรูปเลม “ประกาศสนับสนุนทุน 
ทุนพัฒนาอาชีพที่ใชชุมชนเปนฐาน” 
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5.7 แบบเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
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5.8 แบบเสนอชื่อผูรับทุนพัฒนาเตม็ศักยภาพสายอาชีพ 
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5.9 แบบเสนอโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุน
ทรัพยและดอยโอกาส 
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5.10 แบบการกลั่นกรองโครงการโดยผูทรงคุณวุฒิ  
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5.11 ตัวอยางประกาศผลการคัดเลือก 

        

        

ภาพที่ 8 ตัวอยางประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่ผานเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
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ภาพที่ 9 ตัวอยางประกาศ กสศ. เรื่อง รายชื่อผูผานเกณฑการพิจารณาคัดเลือกเปนผูรับทุนในโครงการ
ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ 

 

 

 

ภาพที่ 10 ตัวอยางประกาศ กสศ. เรื่อง ผลการพิจารณาหนวยพัฒนาอาชีพที่ผานเกณฑการพิจารณา 
โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพยและดอยโอกาส 
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5.12 การเขาใชงานระบบ E-Budget 

 

ภาพที่ 11 การเขาใชงานระบบบริหารงบประมาณ 
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5.13 การเขาใชงานระบบ PMS 

 ** อางอิงคู ม ือการใชงาน ระบบบริหารจัดการโครงการ Project Management System 1.7.4 
สำนักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ** 

 

ภาพที่ 12 การเขาใชงานเมนูโครงการ 
 

 

ภาพที่ 13 หนาหลักเมนูโครงการ 
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5.14 การเขาใชงานระบบ ERP 

** อางอิงคูมือปฏิบัติงานสำหรับผูใชงาน ระบบขอซื้อขอจาง Version 1 (25/9/2019) ** 

 

ภาพที่ 14 หนาจอการขอซื้อขอจางในระบบ ERP 
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5.15 การเขาใชงานระบบสารบรรณ 

 

ภาพที่ 15 การเขาใชงานระบบสารบรรณ 
 

 

ภาพที่ 16 หนาหลักเมนูทะเบียนหนังสือ 
 
 

 


