
- คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน -

- คุณสมบัติท่ัวไป -

ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเน่ือง ปวส.)
ปวส./

อนุปริญญา ทุน 2 ปี ทุน 1 ปี ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล /
ผู้ช่วยทันตแพทย์

หรือ

1. กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน และผู้รับรอง ดังนี้
    (1) กรณีเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมี
ผู้รับรอง 1 คน (ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูประจำชั้น) 
    (2) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในกรณีขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ให้แสดงข้อมูลบ่งชี้และมีผู้รับรองจำนวน 3 คน  (1. บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูประจำชั้น และ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล)

- ส่ิงท่ีผู้รับทุนจะได้รับ -
1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน
3 ปีแรกและ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุนใน 2 ปีหลัง 

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก) เดือนละ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน 
     ในกรณีหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนมากกว่าระยะเวลาของแต่ละประเภททุน จะมีการแบ่งจ่ายค่าใช้จ่าย
รายเดือนโดยนำค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดหารด้วย จำนวนเดือนที่ศึกษา เช่น ประเภททุน 2 ปี ที่มีระยะ
เวลาศึกษา 2.5 ปี ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะอยู่ในอัตรา (7,500 บาท x 24 เดือน) ÷ 30 เดือน = 6,000 บาทต่อ 1 ทุน

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราประหยัด 

เมื่อรับทุนจากโครงการน้ี ผู้รับทุนต้องยุติการรับทุนอื่นจากภาครัฐที่มีลักษณะซ�าซ้อนกัน ซ่ึงรวมถึงการกู้ยืมจากกองทุนเงนิให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงการรับทุนพระราชทานและความช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่ได้รับความเห็นชอบจากผูใ้ห้ทุนแล้ว ซ่ึง กสศ. จะกําหนดเงือ่นไขดังกล่าวไวใ้นสัญญารับทุน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 02-079-5475 กด 2 เว็บไซต์ www.eef.or.th
สร้างคน  สร้างโอกาส  สร้างงาน

ประกาศ
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566

สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า ท่ีมีศักยภาพ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีสนใจศึกษาต่อสายอาชีพ

สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง ปี 2566

2.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส  ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน (1. บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูประจำชั้น และ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล)

3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ เพ่ือให้มีโอกาส
ศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี
3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ตำกว่า 3.00 และให้มี
การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
3.2 กรณีเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบ
มีเง่ือนไข มีผลการเรียนสะสมอยู่กลุ่มร้อยละ 30 บนของระดับช้ัน และมีผลการเรียนสะสม
ไม่ตำกว่า 2.50 เมื่อเทียบกับกลุ่มนักเรียน ม.3 ของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนมีนักเรียน
ในระดับชั้น ม.3 ที่อยู่ในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
จำนวนรวม 100 คน ผู้มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ได้แก่ ผู้มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยสูง
30 อันดับแรก) และมีผลการเรียนสะสมไม่ตำกว่า 2.50
3.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/สาขางานที่สถานศึกษา
เปิดรับ และมีผลการเรียนสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ตำกว่า 2.50 ได้แก่
ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน
หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและมีชิ้นงาน
อย่างน้อยในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

่

1. กำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 หรือเทียบเท่า

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาส
2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน และมีผู้รับรองจำนวน 3 คน
(1. บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูประจำชั้น และ
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล)
2.2 กรณีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐานและผู้รับรอง 3 คน (1. บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครอง 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูประจำชั้น และ 3. เจ้าหน้าที่ของรัฐในตำบล)

3. มีศักยภาพในการศึกษาต่อและความสามารถพิเศษ เพ่ือให้มีโอกาส
ศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร โดยอาจเป็นกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี
3.1 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ตำกว่า 3.00 และให้มี
การประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ
3.2 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษโดดเด่นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา/สาขางานที่สถานศึกษา
เปิดรับ และมีผลการเรียนสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ตำกว่า 2.50 ได้แก่
ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษา โดยได้รับรางวัลระดับจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด หรือมีหลักฐานยืนยัน ภายในระยะเวลา 3 ปี เช่น เคยเข้าร่วมประกวด
และมีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือมีผลงานมีการใช้
ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์

- คุณสมบัติเฉพาะ -
1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และ
ความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ 
2. มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรม
ที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และ
ความถนัด และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสายอาชีพ  
2. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ในการประดิษฐ์นวัตกรรม
การมีประสบการณ์อาชีพกับผู้ประกอบการ การเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในระหว่างรับทุน

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ 1 ก.พ. – 5 มี.ค. 2566การสมัคร
1.สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ โดย
ติดตามประกาศรายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ ได้ที่ www.eef.or.th
2. ลงทะเบียนแสดงความจำนงสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทุน
นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ได้ที่
https://eef-scholarship.thaijobjob.com/register.php
หรือ สแกน QR code 

3.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเตรียมเอกสารประกอบขอรับทุน 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.eef.or.th
4.สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สร้างกระบวนการประเมิน
ศักยภาพและความเหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ คัดกรอง
ความยากจน และคัดเลือกนักศึกษารับทุนอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่กำหนด


