
ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย 

มีลักษณะเป็นทุนให้เปล่าทีส่ร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน จากครัวเรือนที่มีรายได้ต่่าสุดร้อยละ 

20 ล่างของประเทศ มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

ประเภททุนการศึกษา 

ทุน 5 ปี ส่าหรบันักเรียนชั้น ม.3 ให้เรียน ปวช. ต่อเนื่องจนถึงระดับปวส. สายอาชีพ 

หลักสูตร เตรยีมวิศวกรรมศาสตร์ 

ตลอดเส้นทางการศึกษา เยาวชนผู้ไดร้ับทุนนวัตกรรมสายอาชพีชั้นสูง มีโอกาสที่ดีใน 3 เรื่องส าคัญ คือ 

1. ได้เรียนรู้กับนายจ้างและปฏิบัติการจริง 

2. ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ และทักษะอนาคต 

3. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้เช่ียวชาญทั้งในและต่างประเทศ 

รูปแบบทุนนวตักรรมสายอาชีพชัน้สงู 

5 ปี (ปวช.ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) ส่าหรับนักเรียนที่ก่าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือ

เ ที ย บ เ ท่ า  โ ด ย อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ใ ก ล้ จ ะ จ บ  ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 4   

ผู้ขอรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสตามเกณฑ์ กสศ. มี 3 กรณี 

1.1 กรณีนักเรยีนยากจนพิเศษที่รับเงินอุดหนุนจาก กสศ.  

1.2 กรณียากจน ครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท และไม่ได้รับเงินอุดหนุน

จาก กสศ.  

1.3 กรณีด้อยโอกาส เป็นกลุม่ด้อยโอกาส ตามประกาศ กสศ. อาทิ พิการ ก่าพร้า ฯลฯ 

2. มีศักยภาพในการศึกษาต่อจนจบหลักสูตร มี 2 เงื่อนไข  

2.1 ผลการเรียน 

- ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนอยู่ที่ 3.00  

- กรณีนักเรียนที่รับเงินอุดหนุนจาก กสศ. มีเกรดเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้นไม่เกินร้อยละ 30 บน ของ

ระดับชั้นของโรงเรียน  

2.2 ความสามารถ 

- เป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดดเด่น ทางทักษะฝีมือ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อยในระดับ

กลุ่มโรงเรียน 

3. คุณสมบัติเฉพาะเช่น ความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ความสนใจ ความถนัด เจตคติ ความประพฤติ 

ความรู้ความสามารถ ทักษะ 

  



ค าชี้แจง โปรดอ่านค่าชี้แจงให้เข้าใจโดยละเอียดก่อนกรอกข้อมูลลงในใบสมัครขอรับทุนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 
 คุณสมบัติของนักเรียนผู้ขอรบัทุน  เป็นไปตามประกาศสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 ดูรายละเอยีดได้ทางเว็บไซด์ ผู้ขอรับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
ทุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) 

คุณสมบัติทั่วไป 

1. ก าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเทา่ 

2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือผู้ด้อยโอกาส 

    2.1 กรณีเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ต้องมีหลักฐาน และผู้รับรอง ดังนี้ 

(1) กรณีเป็นนกัเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย ์ต้องมีผู้รับรอง 1 คน 

 (2) กรณีเป็นนักเรียนที่มีความยากจนแต่ทีไ่ม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ในกรณีขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้แสดง

ข้อมูลบ่งช้ีและมผีู้รับรองจ่านวน 3 คน  

    2.2 กรณ ีเป็นผู้ด้อยโอกาส ต้องมีหลักฐาน และผู้รับรอง 3 คน  

3. มศีักยภาพในการศึกษาตอ่และความสามารถพิเศษ เพื่อให้มีโอกาสศึกษาต่อได้จนจบหลักสูตร  โดยอาจ

เป็นกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี ้

3.1 มีเกรดเฉลีย่สะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคกาศึกษา) ไม่ต่า่กว่า 3.00 และให้มีการประเมินศักยภาพและความ

เหมาะสมของผู้รับทุนในการศึกษาต่อสายอาชีพ 

3.2 กรณีเป็นนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข มีเกรดสะสม

อยู่ในล่าดับที่ไม่เกินร้อยละ 30 บนของระดับชั้นของโรงเรียน (ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน ใน

ระดับชั้น ม.3 จ่านวน 100 คน ผู้สมัครขอรบัทุน จะต้องมีผลการเรียนอยู่ในล่าดับไม่เกินล่าดับที่ 30 อันดับ

แรก) 

3.3 เป็นผูม้ีความสามารถพิเศษโดดเด่น ที่เก่ียวข้องกับสาขาทีส่ถานศกึษาเปิดรับ และมีเกรดเฉลี่ยสะสม

ตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่่ากว่า 2.50 ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือและเชิงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษา 

โดยได้รับรางวัลระดับกลุ่มโรงเรียน ภายในระยะเวลา 3 ปี โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น เคยเข้าร่วมประกวดและ

มีชิ้นงานอย่างน้อยในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือมีผลงานมีการใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย ์

คุณสมบัติเฉพาะ 

1. มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจ และความถนัด และมีเจตคติที่ดี

ต่อการเรียนสายอาชีพ  

2. มีประสบการณ์ในการท่ากจิกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม และไม่มีพฤติกรรมที่ส่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อ

การศึกษาในระหว่างรับทุน 
หมายเหตุ ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณสุข การเมือง 

กฎหมาย วัฒนธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพื้นที่ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการชั้นพื้นฐานของรัฐ หรือสมควรได้รับการช่วยเหลือ

เพื่อมนุษยธรรม ตลอดจนประสบปัญหาที่ยังไม่มีองค์กรหลักรับผิดชอบ อันจะส่งผลให้ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เสมอภาคกับผู้อื่น รวมถึงการ

ด้อยโอกาสลักษณะอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประกาศก่าหนดเพิ่มเติม 



ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนของผู้รับทุน  

1. ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และค่าที่พัก 

เดือนละ 6,500 บาท ต่อ 1 ทุน ใน 3 ปีแรก และ 7,500 บาท ต่อ 1 ทุน ใน 2 ปีหลัง 

2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

หมายเหตุ เมื่อรับทุนจากโครงการนี้ ผู้รับทุนต้องยุติการรับทุนอื่นของภาครัฐที่มีลักษณะซ้่าซ้อนกัน ซึ่งรวมถึง

การกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 



 



 



 



 



 


