
   

 
ประกาศส านักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

เรื่อง ผลการคัดเลือกหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓  

 

ตามที่ส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้ให้หน่วยพัฒนาอาชีพที่มีความสนใจ
ยื่นแบบเสนอโครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ 
ตามประกาศส านักงานกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  
 

บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกแบบเสนอโครงการตามทีห่น่วยพัฒนาอาชีพ
ได้เสนอมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อหน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านการเกณฑ์พิจารณา ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศนี ้

ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ หน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
ตามประกาศนี้จะต้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนการจัดท าข้อตกลงตามที่ กสศ. ก าหนด ในวันที่ ๑๔-๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                  
  
  

(นายสุภกร บัวสาย) 
  ผู้จัดการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

1 
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

พัฒนาสมรรถนะของเยาวชนในสถาน
พินิจและผู้ต้องขัง ตามมาตรฐานอาชีพ
ด้าน e-Commerce 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

2 สมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพ่ือชุมชน 
ยกระดับการประกอบอาชีพท าอาหาร
ขายหลังวิกฤตโควิด 19 ในชุมชนเมือง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(สถาบันวิจัยสังคม) 

พัฒนาแรงงานนอกระบบในชุมชนเพ่ือ
การดูแลผู้สูงอายุและผู้เปราะบาง        ใน
ชุมชน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

4 มูลนิธิวัชระดวงแก้ว 
พัฒนาทักษะอาชีพจากสมุนไพรพ้ืนบ้าน
ใกล้ตัว 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

5 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
(คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม) 

ฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพและสร้าง
ผู้ประกอบการผู้ผลิตหมูกระดาษรายใหม่ 
ชุมชนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

6 บริษัท มี เทรดดิ้ง คอร์ปอร์เรชั่น จ ากัด 
การพัฒนาสไบมอญสินค้าท้องถิ่น          สู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกลุ่มสตรีสร้าง
โอกาสจังหวัดปทุมธานี 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 
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7 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า 

การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกลุ่ม
วิสาหกิจไผ่ เงินล้าน  บ้านแม่ยางส้าน 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ สู่การ
เป็นต้นแบบในการลดความเหลื่อมล้ า 
และการอยู่ร่วมกัน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

8 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
พัฒนานวัตกรรมทางอาชีพแก่ชุมชน
ต าบลชุมแสง อ าเภอวังจันทร์ จังหวัด
ระยอง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

9 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะครุศาสตร์) 
การพัฒนาทักษะอาชีพนวดแผนไทย
ส าหรับผู้พิการ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

10 มูลนิธิสหธรรมิกชน 

การ พัฒนาทั กษะอาชี พหั ต ถ กร รม
เครื่ องประดับ  ชุมชนหมู่ บ้ าน เคหะ      
เอ้ืออาทรบางบัวทอง2 อ.บางบัวทอง          
จ.นนทบุรี 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

11 บริษัทหอมคุ้กกิ้ง โฮสเทล จ ากัด HOM Cloud Kitchen for sharing 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

12 วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย  พอใจ    
ในวิถีพอเพียง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด กาญจนบุรี 
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13 ศูนย์การเรียนชุมชนศรีสุวรรณสะเนพ่อง 

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ชุมชนต าบล
ไล่โว่โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในศู นย์ ก า ร เ รี ยนชุ มชนศรี สุ ว ร รณ     
สะเนพ่อง (วิถีกะเหรี่ยงทุ่งใหญ่นเรศวร) 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ กาญจนบุรี 

14 
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง          
“ปราชญ์สุขภาพอ าเภอเขาวง” 

ปลูกเห็ดนางฟ้าเพ่ือคนอยากไร้และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด  19 ตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กาฬสินธุ์ 

15 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

พั ฒ น า ร ะบ บ เ ก ษ ต ร อั จ ฉ ริ ย ะด้ ว ย
เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing)    ใน
การปลูกกระเทียมอินทรีย์ กรณีศึกษา 
กลุ่มแปรรูปกระเทียมอินทรีย์ค าแก้ว 
จังหวัดหนองคาย 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ขอนแก่น 

16 
กลุ่มวิสาหกิจอัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
ต าบลหนองเม็ก 

การผลิ ตปุ๋ ย อินทรี ย์ ชี วภาพอัด เม็ ด      
บ้านหนองบัวแดง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ขอนแก่น 

17 วิสาหกิจชุมชนพออินค าแคน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่านชีวภาพจาก
เหง้ามันส าปะหลังเพ่ือเข้าสู่ธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนพออินค าแคน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ขอนแก่น 
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18 
โรงพยาบาลบ้านไผ่ อ าเภอบ้านไผ่         
จังหวัดขอนแก่น 

การ พัฒนาและการยกระดับสินค้ า       
ผักอินทรีย์สู่ ตลาดออนไลน์ของกลุ่ ม
ชุมชนบ้านโคกส าราญ ต าบลโคกส าราญ 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ขอนแก่น 

19 
ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน                    
บ้านโนนพริก (ขอนแก่น) 

การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
การประกอบอาชีพเสริมด้วยเทคโนโลยี
เกษตรผสมผสานระบบอินทรีย์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด ขอนแก่น 

20 เทศบาลต าบลทับไทร 
พัฒนาทักษะชี วิ ต โรง เรี ยนผู้ สู งอายุ
เทศบาลต าบลทับไทร เ พ่ือรากฐาน
คุณภาพชีวิตที่มั่นคง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ จันทบุรี 

21 
องค์การบริหารส่วนต าบลสิบเอ็ดศอก 
อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพาะเลี้ยง
กุ้งรุ่นใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีจัดการ
ฟ า ร์ ม เ พ่ื อ ก า ร เ ลี้ ย ง กุ้ ง ข อ ง พ้ื น ที่          
ต าบลสิ บ เ อ็ดศอก  อ า เภอบ้ านโพธิ์    
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ฉะเชิงเทรา 

22 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
(วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์) 

สร้างนักขาย ขยายโอกาส เพ่ิมรายได้ให้
สินค้าชุมชน ด้วยสังคมออนไลน์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ชลบุร ี
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23 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนด้อย
โอกาสเพ่ือความอยู่รอดในภาวะวิกฤติ : 
โดยใช้ฐานกลุ่มสตรีที่แปรรูปกล้วยหอม
ทองฉาบปลอดสารพิษ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด ชุมพร 

24 
วิสาหกิจพุทธเกษตรอินทรีย์                  
เฉลิมพระบารมีรัชกาลที่ 9 

พัฒนากลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนบ้านสัน
ป่าเหียง อ.เมือง จ.เชียงราย โดยใช้
นวัตกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มคนและเพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ เชียงราย 

25 เครือข่ายสุขภาพชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 
พัฒนาอาชีพและเพ่ิมรายได้ในกลุ่มผู้หญิง
ชาติพันธุ์ชายแดนจังหวัดเชียงราย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงราย 

26 
เครือข่ายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย            
ชนเผ่าอ่าข่า 

พัฒนาอาชี พ พ่ึ ง ตน เ อ งสู่ ชุ มชนชน
ผู้ด้อยโอกาสชาติพันธุ์เชียงราย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด เชียงราย 

27 
วิสาหกิจชุมชนงานเครื่องปั้นเครื่องเคลือบ
เวียงกาหลง 

เครื่องปั้นลือนาม งดงามเวียงกาหลง     
สู่อาชีพที่ยั่งยืน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงราย 

28 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พัฒนาอาชีพคู่ขนานการแปรรูปผลผลิต
เกษตรฐานรากครบวงจรเพ่ือวิถีชีวิตอย่าง
ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงราย 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

29 มูลนิธิพัฒนาสตรีภาคเหนือ 
พัฒนาทักษะอาชีพผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
ในภาวะโควิด-19 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงราย 

30 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (โครงการจัดตั้งศูนย์
ศึกษานวัตกรรมสังคมและสันติภาพ คณะ
ศิลปศาสตร์) 

การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือการสร้างมูลค่าอย่าง
สร้ า งสรรค์และยั่ ง ยืน :  กลุ่ ม เกษตร
ทางเลือกและกลุ่มการค้าชายแดนไทย-
เมียนมา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

31 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดบ้าน
สุภาวัฒน ์สันกับตองใต้ 

พัฒนาทักษะอาชีพเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

32 
ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัด
เชียงใหม่ 

พัฒนาทักษะอาชีพด้วยการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม ส าหรับ
บุคคลออทิสติก ผู้พิการประเภทอ่ืน และ
ผู้ปกครอง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

33 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด 
ยกระดับการเลี้ยงแมลง สู่ความม่ันคงทาง
อาหาร เชื่อมโยงฐานชุมชนในต าบล   
ห้วยทราย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด เชียงใหม่ 

34 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรอินทรีย์
เทศบาลเมืองแม่โจ้ 

การท า เกษตรปลอดภัยด้วยอาหาร     
จากไส้เดือนดิน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

35 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วิทยาลัยนานาชาติ
นวัตกรรมดิจิทัล) 

พัฒนาทักษะอาชีพผ่านกระบวนการ   
สื บ ส า น วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะภู มิ ปั ญ ญ า
น วั ต ก ร ร ม ชุ ม ช น  ต า บ ล ห า ย ย า        
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

36 
โรงเรียนสถาบันพัฒนาการศึกษาและอาชีพ 
สมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ 

ชีววิถีเพ่ือคุณภาพชีวิตสู้วิกฤต Covid-19 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

37 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติลีซู        
ต าบลเมืองแหง 

พั ฒ น า อ า ชี พ ต า ม ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร           
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานบ้านเลาวู 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด เชียงใหม่ 

38 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะผลิตกรรมการ
เกษตร) 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแปรรูปสตรอเบอร์รี่      กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน อ าเภอสะเมิง   จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

39 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น                 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

นวัตกรรมชุมชนเพ่ือยกระดับการบริหาร
จัดการชุมชนและการเพิ่มมูลค่า         การ
ให้บริการของศูนย์นวดแผนไทยชุมชน
หนองป่าครั่ง อ าเภอเมือง     จังหวัด
เชียงใหม่ 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ เชียงใหม่ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

40 ศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าจกบ้านชั่งแปลง8 
พัฒนาทักษะการทอผ้าจกเพ่ือสร้างอาชีพ 
ในเขตอ าเภอดอยเต่า จังหวัดชียงใหม่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด เชียงใหม่ 

41 กลุ่มฅนวัยใส 
พัฒนาทักษะอาชีพขนาดย่อมในกลุ่มพ่อ
แม่วัยรุ่น 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด เชียงใหม่ 

42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะวิทยาศาสตร์) 

การพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากนมแพะเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชากรในพ้ืนที่ชุมชนต าบลแม่แรม 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

43 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย 
การพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือการ
ทอผ้าของกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

44 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอเวียงแหง 

หมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยวบ้านแม่หาด -
นามน อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

45 วิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิค 
การสร้างกลุ่มเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนการ
เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เชียงใหม่ 

46 วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย 
การพัฒนาทักษะอาชีพและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสบนพ้ืนที่สูง    

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

เชียงใหม่ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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47 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
การประมง จ.ตรัง) 

การส่ง เสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ
ประมงชายฝั่งเพ่ือสร้างรายได้สู่ความ
มั่นคงและยั่งยืนแก่แรงงานที่ด้อยโอกาส
พ้ืนที่ต าบลเกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัด
ตรัง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด ตรัง 

48 มูลนิธิอันดามัน 
พัฒนาศักยภาพเกษตรกร สร้างชีวิต    วิถี
ใหม่ ผลิตอาหารปลอดภัย สร้างสุข ทุก
มิต ิ

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ตรัง 

49 มูลนิธิช่วยเหลือเด็กชายแดนจังหวัดตาก 

การพัฒนาทักษะการจ าหน่ายผลผลิตใน
ระบบการเกษตรไร่หมุนเวียนของเยาวชน
ชุ ม ช น ป ก า เ ก อ ะ ญ อ ช า ย แ ด น           
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ตาก 

50 
ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา 
จังหวัดนครปฐม 

พัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของ
ครอบครัวผู้มีลูกพิการทางสติปัญญา 
จังหวัดนครปฐม 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นครปฐม 

51 
มหาวิทยาลัยนครพนม             
(วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม) 

พัฒนาทักษะอาชีพด้านการดูแลสุขภาพ
กลุ่มที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง (ผู้ป่วยติดเตียง 
ผู้สูงอายุ และเด็กอ่อน) โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐานในเขตจังหวัดนครพนม 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นครพนม 
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52 
มหาวิทยาลัยนครพนม  
(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

การพัฒนาทักษะอาชีพช่างอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี แก่ผู้ด้อยโอกาส            ใน
จังหวัดนครพนม เพ่ือยกระดับ           สู่
มาตรฐานฝีมือแรงานแห่งชาติ  สร้าง
รายได้ยุค New normal 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด นครพนม 

53 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสาหร่าย หมู่ 2 

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
คว าม เป็ นอยู่  สร้ า ง ร าย ได้ เ พ่ิ ม แ ก่             
ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์    
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 และขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นครพนม 

54 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  
(คณะบริหารธุรกิจ) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการและ    
การจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน        ด้วย 
ดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพ่ือสร้างรายได้แก่ผู้
ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ต าบล
โคกกระชาย อ าเภอครบุรี 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ นครราชสีมา 

55 
ห้างหุ้นส่วนสามัญการจัดการภัยพิบัติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกระบวนการ
เลี้ยงผึ้งโพรงแก่อาสาสมัครจัดการ      ภัย
พิบัติ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นครศรีธรรมราช 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

56 
วิสาหกิจชุมชมกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้ม
บ้านทุ่งใน 

การพัฒนาศักยภาพในการประกอบ
อาชีพจักสานคลุ้ม ของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานคลุ้มบ้านทุ่งใน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ นครศรีธรรมราช 

57 
วิสาหกิจชุมชนสตรี-เยาวชนสหกรณ์บ้าน
ดอนตะเคียน 

การส่ ง เสริมอาชีพ เกษตรปลอดภั ย    
สร้างคลังอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นครสวรรค์ 

58 มูลนิธิชีวิตไท เกษตรอินทรีย์ปันสุข เพ่ือชุมชนวิถีใหม่ 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ นนทบุรี 

59 องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ 
การพัฒนาทักษะด้านอาชีพการเกษตร
พอเพียงวิถีอิสลามแก่ประชาชนต าบล  
บาเระใต ้

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ นราธิวาส 

60 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ศิลาแลง 
ไผ่ เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ชุมชนท้องถิ่น กรณีได้รับผลกระทบจาก
วิกฤติโควิด-19 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ น่าน 

61 มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 
พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะเกษตร
ปราณีตให้กับเครือข่ายชุมชนต าบลดู่พงษ์ 
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ น่าน 

62 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองบึงกาฬ 

ยกระดับหัตถกรรมไทยสู่สากล 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการต่อยอด บึงกาฬ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

63 โรงเรียนสะแกพิทยาคม 
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายชุมชน
ผู้เลี้ยงปูนา เพ่ือเพ่ิมผลผลิตปูนา            สู่
การแปรรูป ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ บุรีรัมย์ 

64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองยาง 
แปรรูปสมุนไพรในชุมชน เพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพในกลุ่มผู้ว่างงาน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ บุรีรัมย์ 

65 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกลุ่มอีโต้น้อย ธนาคารพันธุ์พืช 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการต่อยอด บุรีรัมย์ 

66 วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ 
การท าการตลาดเครื่องแกงและสินค้า
เกษตรเพื่อเพ่ิมรายได้คนในชุมชน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด ปัตตานี 

67 มัสยิดอัตตะอาวุน (บางปู) จังหวัดปัตตานี 

พัฒนาทั กษะอาชี พอาหาร พ้ืนบ้ าน 
เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว โดย     
ใช้ชุมชนเป็นฐาน หมู่ที่ 3 ต.บางปู        อ.
ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ปัตตานี 

68 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ฝึ ก อ บ ร ม ช่ า ง ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ้ า 
เครื่องปรับอากาศ และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พระนครศรีอยุธยา 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

69 
วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชุมชนชาวสวน
บางหลวง 

การส่งเสริมระบบผลิตเกษตรอินทรีย์  
เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ผ ล ผ ลิ ต             
ทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
เกษตรปลอดภัยในชุมชน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พระนครศรีอยุธยา 

70 สมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยววิถีโหนด นา เล 
ต าบลท่าหิน อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พระนครศรีอยุธยา 

71 กศน.อ าเภอภูซาง 
การยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้า ภายใต ้     ตรา
สินค้า “ผ้าภูซาง” 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการต่อยอด พะเยา 

72 
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพยากร
ป่าชายเลนที่ 4 (พังงา) 

ฝึกอบรมทักษะอาชีพท าผลิตภัณฑ์         
ที่ระลึกจากไม้โพทะเล 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พังงา 

73 สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข 

การพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากรในชุมชนของ
กลุ่มชาติพันธุ์มอแกลน 6 ชุมชน          ใน
จังหวัดพังงา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พังงา 

74 มหาวิทยาลัยทักษิณ ธนาคารแพะเนื้อแบบเลี้ยงหวะ ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ พัทลุง 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

75 มูลนิธิร่วมพัฒนาพิจิตร 
สร้างสุขภาวะแรงงานนอกระบบจังหวัด
พิจิตร (เฟส 1) 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ พิจิตร 

76 ชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองหญ้าปล้อง อาชีพเกษตรปลอดภัย 3 วัย 4.0 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ พิจิตร 

77 วิทยาลัยชุมชนพิจิตร 
การส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพสู่การเป็นกลุ่มอาชีพตามวิถี
พอเพียง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พิจิตร 

78 
กองส่งเสริมการบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพงานฝีมือตัด
เย็บ สร้างโอกาสการจ้างงานในชุมชน 
ต าบลสนามคลี  อ า เภอบางกระทุ่ ม 
จังหวัดพิษณุโลก 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พิษณุโลก 

79 
เครือข่ายการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมระบบชุมชนรับรอง 
RL-PGS 

พัฒนาศักยภาพผู้ ผลิตสินค้ า เกษตร
อินทรีย์สู่การรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม RL-PGS 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พิษณุโลก 

80 วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ 
เพ่ิมมูลค่าเกษตรด้วยพลังงานทดแทน
ครบวงจร 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ เพชรบุรี 

81 วิสาหกิจชุมชนข้าวกล้องอินทรีย์ บ้านนาไผ่ ชาใบข้าว สร้างอาชีพชุมชนอย่างยั่งยืน 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ แพร่ 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

82 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์              
วิทยาเขตภูเก็ต 

การออกแบบพัฒนาสินค้าและบริการ 
การท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ในแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ภูเก็ต 

83 
กลุ่มวิสาหกิจปลูกพืชผักผสมผสาน       
ผลิตอาหารปลอดภัยบ้านบ่อทอง              
ต.เลิงแฝก อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

การพัฒนาเทคนิคการผลิตพันธุกรรม
พืชผักเพ่ือสร้างรายได้ กลุ่มวิสาหกิจปลูก
พื ช ผั ก ผ สมผส านอาห า รปลอดภั ย       
บ้านบ่อทอง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ มหาสารคาม 

84 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                   
(คณะวิทยาศาสตร์) 

ก า ร ย ก ร ะดั บ อ า ชี พ เ ก ษ ต ร ก ร ผู้ ที่          
ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส    
ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพการเป็น
ชาวนาพ่ึงพาตนเองได้ในวิถีความปกติ
ใหม ่(new normal) 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ มหาสารคาม 

85 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
(คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

การพัฒนาและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือของชุมชนผู้ไทต าบลโพน อ าเภอ
ค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างครบวงจร 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ มหาสารคาม 

86 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

การพัฒนาทักษะอาชีพการให้บริการ เพ่ือ
สุขภาพ และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
ไม้ไผ่ เพ่ือพัฒนาอาชีพบนฐาน     การ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชาติพันธุ์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ แม่ฮ่องสอน 
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87 วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 
การพัฒนาทักษะระบบการเกษตรแม่นย า
บนพ้ืนที่สูงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  
จากบุก 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ แม่ฮ่องสอน 

88 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กก าพร้าและการกุศล 
วงล้อมอาชีพห่วงโซ่อาหารเ พ่ือเด็ ก
ก าพร้าและเด็กด้อยโอกาส 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ยะลา 

89 
สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ
ชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) 

ค้นหาศักยภาพชุมชน พัฒนาอาชีพ       สู้
โควิด-19 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ยะลา 

90 
วิสาหกิจท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร  
บ้านมหาสอน 

พัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟูกลุ่มวิสาหกิจ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตรบ้าน     มหา
สอน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ลพบุรี 

91 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชมรมเพ่ือเพ่ือนผู้
พิการต าบลแจ้ซ้อน 

การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มคน
พิการสร้างรายได้สร้างความม่ันคง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ล าปาง 

92 
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

พั ฒ น า ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย ชุ ม ช น           
กลุ่ม “ฮักกรีน” (Hug Green) ต.บ้านกิ่ว       
อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ล าปาง 

93 
สมาคมเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัด
ล าพูน 

เพ่ิมศักยภาพทักษะการท าเกษตรอินทรีย์
และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อย 
ในจังหวัดล าพูน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ล าพูน 
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94 วิสาหกิจชุมชนคนพอเพียงแวนนาริน 
แวนนาริน นวัตกรรมสังคมบริหารจัดการ
น้ าอย่างแม่นย าเพ่ือสร้างชุมชนนวัตกรรม
การเกษตรที่ยั่งยืน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ ล าพูน 

95 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรธรรมชาติ
ต าบลป่าสัก 

นวัตกรรมทางสังคมเพ่ือยกระดับชุมชน
เกษตรอินทรีย์บนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรม
ตลอดห่วงโซ่ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ ล าพูน 

96 กลุ่มชวนน้องออมถวายพ่อหลวง 
วิกฤตโควิคพารักกลับบ้านเพ่ิมโอกาส
สร้างงานและอาชีพในชุมชน ต าบลภูหอ 
อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เลย 

97 สมาคมรักษ์ป่าต้นน้ า 

พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างทางเลือก
และพัฒนาต่อยอดทางการเรียนรู้ด้าน
อาชีพ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เลย 

98 ชมรมเพ่ือคนพิการ จังหวัดเลย 
พัฒนาศักยภาพยกระดับเกษตรอินทรีย์
วิถีชุมชนคนพิการ จังหวัดเลย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ เลย 

99 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(คณะวิทยาการจัดการ) 

การยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
โดยการจับคู่กับนักการตลาดรุ่นใหม่ ด้วย
นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ในเชิงพาณิชย์ 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สกลนคร 
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100 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                   
วิทยาเขตสกลนคร (คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ) 

การพัฒนาสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
เกษตรข้าวรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ของเกษตรกรรายได้น้อย 
และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการต่อยอด สกลนคร 

101 วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ 
พัฒนาทักษะอาชีพการขยายพันธุ์และ
ดูแลสวนส้มจุกในพ้ืนที่ 5 ต าบล อ าเภอ
จะนะ จังหวัดสงขลา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด สงขลา 

102 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (คณะบริหารธุรกิจ) 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
การพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับ
เศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางธรรมชาติ
และทุนทางสังคมในพ้ืนที่อ าเภอบางกล่ า 
จังหวัดสงขลา 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สงขลา 

103 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(คณะพยาบาลศาสตร์) 

การพัฒนาเยาวชนบริบาลเพ่ือการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สงขลา 

104 วิสาหกิจชุมชน 9 ไร่ เกษตรอินทรีย์ 
การท าอาชีพเกษตรอินทรีย์แบบโรงเรือน
อัจฉริยะและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ด้วยพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สงขลา 
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105 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี) 

ฝึกอบรมและพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้ง
ขนมจี น  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ มทั กษะอ า ชี พ          
แก่แรงงานนอกระบบ 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สงขลา 

106 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนม
พ้ืนบ้านชุมชนบ้านด่าน หมู่ที่ 4 ต าบล
เกาะแต้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพ่ือ
เพ่ิมรายได้และยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สงขลา 

107 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (คณะนิเทศศาสตร์) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และ
การตลาดดิจิทัล ส าหรับผลิตภัณฑ์    แปร
รูปอาหารทะเลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ร้านคนจับปลาทะเลสาบสงขลา จังหวัด
พัทลุง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สงขลา 

108 
องค์กรสาธารณะประโยชน์  
ศูนย์สมุนไพรวัดนก 

พั ฒ น า อ า ชี พ  เ พ่ื อ รั ก ษ า  สื บ ส า น 
สนับสนุน ขนมประเพณีภาคใต้ (ขนม
สารทเดือนสิบ) 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สงขลา 

109 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาคนสร้างอาชีพ น้ าดื่มคุณภาพเพ่ือชุมชน ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สตูล 

110 มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี 
พัฒนาศั กยภาพทางการตลาดของ
เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสตูล  

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สตูล 
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ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

111 วิสาหกิจชุมชนบางหัวเสือ 
สานพลั ง เ ค รื อข่ า ย วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์พอเพียง 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สมุทรปราการ 

112 สภาองค์กรชุมชนต าบลจอมปลวก 
พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร ในต าบลจอมปลวก อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สมุทรสงคราม 

113 M & T ผ้ามัดย้อมบ้านโคกขาม 
ฝึกอบรมอาชีพการท าผ้ามัดย้อมจาก     
สีธรรมชาติเพ่ือชุมชมที่ยั่งยืน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สมุทรสาคร 

114 เทศบาลต าบลเมืองบางขลัง 
ส ร้ า ง ทั ก ษ ะ อ า ชี พ เ มื อ ง บ า ง ข ลั ง           
โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สุโขทัย 

115 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์              
(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) 

การพัฒนาทักษะอาชีพด้านการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสร้างมูลค่าเพ่ิมในยุควิกฤตเศรษฐกิจ
โควิด-19 ต าบลท่าเคย อ าเภอท่าฉาง 
จังหวัดสุราษฎร์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สุราษฎร์ธานี 

116 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสนธิวัฒน์ 
ระบบอัตโนมัติท าความสะอาดวัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์ด้วยโอโซนส าหรับการ
ผลิตน้ าพริก 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สุราษฎร์ธานี 
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บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
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ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

117 สภาองค์กรชุมชนต าบลพรุพี พัฒนาทักษะอาชีพ 
ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 

ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 
โครงการใหม่ สุราษฎร์ธานี 

118 เครือข่ายผู้เลี้ยงผึ้ง 
พัฒนาทักษะอาชีพเครือข่ายคนเลี้ยงผึ้ง 
อ าเภอวิภาวดี อ าเภอท่าฉาง จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สุราษฎร์ธานี 

119 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท 
ธ น า ค า ร พื ช ผั ก อิ น ท รี ย์ ส ร้ า ง ง า น         
สร้างรายได้ต าบลหนองสนิท 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด สุรินทร์ 

120 
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารปลอดภัยและ
สมุนไพรพ้ืนบ้าน 

กา ร จั ด ก า ร ผั ก ตบช ว า ในแหล่ งน้ า
สาธารณะ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก
(ผักตบชวาทองค า)ภายใต้หลักเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประยุกต ์ตามศาสตร์พระราชา 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ สุรินทร์ 

121 บริษัท โฟล์คไรซ์ จ ากัด 
พัฒนาขีดความสามารถผู้เลี้ยงวัวระดับ
ชุมชน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ สุรินทร์ 

122 มูลนิธิขวัญชุมชน 

การส่งเสริมการประกอบการผ้าไหม
สร้างสรรค์ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์        
สู่ตลาดเป็นธรรมพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการต่อยอด สุรินทร์ 



22 
 

บัญชีรายช่ือหน่วยพัฒนาอาชีพท่ีผ่านเกณฑ์การพิจารณาโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ (เรียงตามตัวอักษรจังหวัด ก-ฮ) 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

123 สภาองค์กรชุมชนต าบลสังคม 

ส่งเสริมการท าเกษตรริมโขงและสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนรับมือ
ผลกระทบโควิด-19ต าบลสังคม อ าเภอ
สังคม จังหวัดหนองคาย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ หนองคาย 

124 มูลนิธิภคินีศรีชุมพาบาลหนองคาย 
เกษตรวิถี ใหม่ พัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี   
แบบขั้นบันไดจากพ้ืนที่เรียนรู้สู่ชุมชน
อย่างยั่งยืน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ หนองคาย 

125 บริษัท อัตลักษณ์ จ ากัด 
พัฒนาทักษะอาชีพเสริมส าหรับแม่เลี้ยง
เดี่ยวกลุ่มประสบปัญหาขาดแคลนรายได้
จากผลกระทบโควิด 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ หนองบัวล าภู 

126 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู 
ฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง เรือนจ าจังหวัด
หนองบัวล าภู 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ หนองบัวล าภู 

127 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระถางชีวภาพเปลือกทุเรียน 
สู่การสร้างรายได้แก่ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดต่อโคโรน่า ฯ 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ อุตรดิตถ์ 

128 องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน 
ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ด้วยภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ อุบลราชธานี 
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129 กลุ่มชาวนาอินทรีย์ต าบลกุดประทาย 
การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ 
ปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพ่ิมรายได ้

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ อุบลราชธานี 

130 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการ
จ าหน่ายสินค้าออนไลน์เพ่ือยกระดับการ
ประกอบอาชีพของวิสาหกิจชุ มชน     
บ้านท่าก่อโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือชุมชน โครงการใหม่ อุบลราชธานี 
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บัญชีรายช่ือส ารอง 

ล าดับ ชื่อองค์กร ชื่อโครงการ ประเภททุน ประเภทโครงการ จังหวัด 

๑ มูลนิธิกองทุนไทย 
พัฒนาอาชีพและนวัตกรรม ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
เพ่ือการพ่ึงตนเอง 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ กรุงเทพมหานคร 

๒ มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเชีย 

การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือสังคม อีคอมเมอร์ส
และโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูชุมชน
โซนน้ าเค็มในโครงการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า     ปาก
พนัง 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน 

โครงการใหม่ นครศรีธรรมราช 

๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเมืองยาง 
แปรรูปสมุนไพรในชุมชน เพ่ือส่งเสริม          การ
ประกอบอาชีพในกลุ่มผู้ว่างงาน 

ทุนนวัตกรรมเพ่ือ
ชุมชน 

โครงการใหม่ บุรีรัมย์ 

๔ กลุ่มจัดการขยะบ้านสร้อยศรี ม.16 
การส่งเสริมอาชีพจากการใช้นวัตกรรม          ใน
การเพ่ิมมูลค่าจากขยะในชุมชน 

ทุนพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 

โครงการใหม่ พะเยา 

 
 

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาอาชีพที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาทักษะอาชีพส าหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี ๒๕๖๓ จะต้องเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือการปรับปรุงข้อเสนอโครงการฯ และวางแผนการด าเนินงานร่วมกับ กสศ. ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00-18.00 น. ณ ห้อง
ประชุมแซฟไฟร์ 204-205 (ชั้น 2) อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี    

นอกจากนั้นในทุกโครงการจ าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันรวมถึงการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม และงบประมาณ เพ่ือให้เหมาะสมก่อนการท าข้อตกลง 


