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ทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรม
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

              โครงการมุง่ส่งเสริมการศึกษาเพือ่การพฒันาอาชีพและนวตักรรมทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน
เพือ่สร้างอาชีพและสร้างรายได้ของกลุ่มประชากรวยัแรงงานผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
ผูด้้อยโอกาสให้สามารถยกระดบัการศึกษาเรียนรู้สู่การพฒันาทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการใหม่
หรือแรงงานฝีมอืในชุมชน/สังคม ที่เป็นไปตามศักยภาพและความต้องการ รวมถึงการสร้าง
ตน้แบบ (Model) ผ่านการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนตา่งๆ ในการยกระดบัการเรียนรู้ตลอดชีวติ
สู่การประกอบอาชีพ เพือ่นําไปสู่การต่อยอดขยายผลในระดบัทอ้งถิน่ และนโยบายไดอ้ยา่ง
มปีระสิทธิภาพ

สร้างโอกาส สร้างงาน สร้างชุมชน

            กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐทีจ่ดัตัง้ขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 มวีตัถุประสงค์
เพือ่ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล�าทางการศึกษา เสริมสร้างและพฒันา
คณุภาพและประสิทธิภาพครู โดยโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรมทีใ่ช้ชุมชนเป็นฐาน
ได้ดําเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 ปัจจุบันเข้าสู่การดําเนินงานปีที่ 3



วตัถุประสงค์

เพือ่ช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรัพยแ์ละผูด้้อยโอกาส
ใหไ้ด้รับการศึกษาหรือพฒันา เพือ่ให้มคีวามรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมศัีกยภาพ
ทีจ่ะพึ่งพาตนเองในการดํารงชีวติได้

ส่งเสริม สนับสนุน1

เพือ่เสริมสร้างขดีความสามารถของกลุม่เป้าหมายและชุมชน
ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้จนนําไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

ค้นหานวตักรรมชุมชน2

กรอบแนวคิด
        1  ความสามารถในการทํางานที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based)
โดยมุง่เน้นการพฒันาอาชีพบนฐานขอ้มลู ความรู้ ทุนทางสังคม เศรษฐกจิและ
ทรัพยากร ให้ชุมชนสามารถวเิคราะห์ห่วงโซ่การผลิต (supply chain) ทั้งใน
ชุมชนและนอกชุมชน (Macro-Region-Communities) เพือ่กําหนดรูปแบบ
การพฒันาอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่นําไปสู่การเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมหรือแรงงานฝีมอืในชุมชน



Career
Profile

การส่งเสริมชุมชนเข้าสู่วถิีสุขภาพ
และส่ิงแวดล้อมที่ดี

บัญชีครัวเรือน การออม
รายรับรายจ่าย การบริหารหน้ีสิน

เน้นให้เกิดการคิดแบบเติบโต
ปรับตัวได้ การทํางานเป็นทีม
การใช้ IT รวมถึงการส่ือสาร
และการยอมรับส่งเสริม
ซ่ึงกันและกัน

ทักษะการดูแลสุขภาพจิต 

ทักษะชีวติ
ด้านเศรษฐศาสตร์

ทักษะอาชีพและ
การประกอบการ 

การประกอบการเองหรือรวมกลุ่ม
การยกระดับมาตรฐานฝีมอื
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ทักษะการบริหารจัดการ
สําหรับศตวรรษที่ 21

Upskill & Reskill

2  การศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและพฒันาทักษะเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติและการประกอบ
อาชีพ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังน้ี

3  รวมถึงมีรูปแบบและวธีิการเรียนรู้ที่นําไปสู่การส่งเสริมการมีงานทํา
ของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาส

***ปี 2564 เปิดรับโครงการ 2 ประเภท คือ 1) โครงการใหม่ 2) โครงการต่อยอดและ
ขยายผล (โครงการพัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานที่ได้รับคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการฯ จาก กสศ)



คุณสมบัติของหน่วยเสนอโครงการ 

สถานภาพ

พัฒนาทักษะอาชีพ
สําหรับผู้ที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์และ
ผู้ด้อยโอกาส

เครือข่าย
ความร่วมมือ

ดําเนินงานร่วมกับ
ชุมชน 

หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ มูลนิธิ

องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรเอกชน
และกิจการเพือ่สังคม โดยเป็น

หน่วยงานต้องมศัีกยภาพ
ในการพฒันาอาชีพและต่อยอด
นวตักรรมได้อย่างเหมาะสมตาม
ความต้องการของกลุ่มประชากร

วยัแรงงาน ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ
ผู้ด้อยโอกาสที่มุง่เน้นการพฒันาอาชีพ

บนฐานข้อมูลความรู้ ทุนชุมชน
ทุนทางสังคม เศรษฐกิจ

และทรัพยากร

• มีความร่วมมือกับชุมชนดําเนินงาน
และทํางานบูรณาการเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานทั้งในและนอกชุมชน 

• ระดมทรัพยากรและเครือข่าย
ความร่วมมือ เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วม
ของการทํางานในพืน้ที่ร่วมกัน 

• นิติบุคคล
• หากไมเ่ป็นนิติบุคคลต้องมเีอกสาร
รับรองสถานะการจัดตั้งหน่วยงาน
(ตามแบบฟอร์ม กสศ.)

หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นความพร้อมใน 3 ประเด็นคุณภาพ

• การวเิคราะห์ชุมชน (ทุนชุมชน
ทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ)
• การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
• ศักยภาพในการทํางาน

1. ความพร้อม
และความเช่ือมั่น

2. การจัดการเรียนรู้
สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ

และนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3. ความร่วมมือ
กับชุมชน 



กลุ่มเป้าหมาย 
หน่วยเสนอโครงการเป็นผู้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ผ่านการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่และท้องถิ่น
(เสนอกลุ่มเป้าหมาย 50-100 คนต่อโครงการ)

ประชากรวยัแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
หรือผู้ด้อยโอกาส (จํานวน 50-100 คน)

 ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้อยโอกาส

• อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
• ระดับการศึกษาต�ากวา่การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (ม.6)
• รายได้ต�ากวา่ 6,500 บาท/เดือน

ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
ได้รับผลกระทบ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม

การศึกษา สาธารณสุข การเมือง กฎหมาย
วฒันธรรม ภัยธรรมชาติ หรืออยู่ในพ้ืนที่
ความไม่สงบ หรือขาดโอกาสที่จะเข้าถึง

บริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐ

• การจัดทําฐานข้อมูล หน่วยเสนอโครงการต้องมแีผนการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
เพือ่การช่วยเหลือและติดตามการดูแล
• ***หากมกีารคดัเลอืกกลุม่เป้าหมายทีม่บุีตรหรือธิดากาํลงัศึกษาอยูไ่มเ่กินการศึกษาภาคบังคับ
หรือ ม. 3 จะได้รับการพจิารณาเป็นกรณีพเิศษ



ภาคเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคใต้

ภาค
ตะวนั
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ภาค
ตะวนั
ตก

ภาคตะวนัออกภาคตะวนัออก

HELLO

พ้ืนที่การดําเนินงาน

พืน้ทีดํ่าเนินงาน หมูบ้่าน ระดับตําบล เทศบาล
หรือพืน้ทีก่ารเรียนรู้ เช่น ชุมชนออนไลน์ ทณัฑสถาน
คา่ยทหาร เป็นต้น

โดยหน่วยเสนอโครงการสามารถระบุพืน้ทีด่าํเนินการ
(สามารถระบุได้มากกวา่ 1 พืน้ที ่แตต้่องไมเ่กนิ 4 พืน้ที)่
และมกีารทาํงานในลกัษณะพนัธมติรและการมส่ีวนร่วม
ของหน่วยงานเจ้าของพืน้ที่

พ้ืนที่ดําเนินงาน
ประมาณ 77 จังหวดั

ทั่วประเทศ



การพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ 6 ข้อ (12.1)   

1. บทบาท ศักยภาพ
ของคณะทํางาน และ

ประสบการณ์การทํางาน
ร่วมกับชุมชน 

2. ข้อมูลและ
การวเิคราะห์ชุมชน
และกลุ่มเป้าหมาย 

3. กรอบแนวคิดโครงการ
มีความสมเหตุสมผล

มีการออกแบบโครงการ
และมีแผนการดําเนินงาน
ที่เป็นไปไดใ้นทางปฏิบัติ

4. แผนการพัฒนาทักษะอาชีพ
กระบวนการเรียนรู้ที่เช่ือมโยง
การทํางานบนเส้นทางอาชีพ

ตั้งแต่ต้นน�า กลางน�า ไปจนถึง
ปลายน�า และมีความสอดคล้อง

กับบริบทของชุมชน 

5. ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในชุมชนท้องถิ่น

ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน
และสถานประกอบการ

ในท้องถิ่นในการสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพ

6. ความสอดคล้อง
ระหวา่งกระบวนการทํางาน
และงบประมาณ รวมไปถึง
การมีแผนการดําเนินงาน

ที่มีความชัดเจน
และเหมาะสม



การพิจารณาเกณฑ์คุณภาพ
กรณีโครงการต่อยอดฯ 4 ข้อ  (12.2)

1. แนวคิดการยกระดับผลลัพธ์การออกแบบการดําเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ผูข้าดแคลนทุนทรัพยแ์ละผูด้้อยโอกาส ใหไ้ดรั้บการศึกษาหรือพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองในการดํารงชีวติได้ 

2. โครงการต้องมีการทํางานบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่
รวมถึงการระดมทรัพยากรและเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและยกระดับ
การพัฒนาทักษะอาชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

3. โครงการต้องมีการสนับสนุนจากองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกชุมชน
โดยมีทรัพยากรสมทบในโครงการซ่ึงเป็นได้ทั้งตัวเงนิ หรือทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงนิ
หรือทั้งสองอย่าง 

4. โครงการมีโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการดําเนินโครงการให้บรรลุผลสําเร็จ
โดยจะมีการพิจารณาประวตัิส่งมอบงานตามระยะเวลาที่กําหนด และมีการใช้จ่ายเงนิ
ตามระเบียบ กสศ. ของผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานประกอบการพิจารณาด้วย

งบประมาณสนับสนุนและระยะเวลาโครงการ 

ไม่เกินโครงการละ 1,000,000 บาท
ระยะเวลาโครงการไม่เกิน 7 เดือน
(เร่ิมตั้งแต่ กันยายน 2564 เป็นต้นไป)



กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการ

ประกาศสนับสนุนทุน ตั้งแต่วนัที่ 5 – 23 กรกฎาคม 2564

ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์

ตั้งแต่วนัที่ 10 – 23 กรกฎาคม 2564 (เปิด 14.00 น.)
ปิดรับสมัคร 23 กรกฎาคม 2564 (14.30 น.)

ทุนพัฒนาอาชีพ.com หรือ application.eef.or.th

สํานักนวตักรรมและทุนการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เลขที่ 388 อาคารเอส.พ.ี (อาคารเอ) ช้ัน 13 ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

     โทรศัพท์ 02-079-5475 กด 3  ติดต่อข้อมูลโครงการ 06-5969-1364 และ 06-1440-6134 

     (ในวนัและเวลาราชการ)

     LINE: @eef64        community@eef.or.th         www.eef.or.th  

     ทุนพัฒนาอาชีพและนวตักรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

สอบถามเพ่ิมเติม


