
แบบเสนอข้อเสนอ 

โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี 2565 
ประเภทโครงการ: การจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 
ค าอธิบาย 

1. การยื่นแบบข้อเสนอโครงการ ขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.EEF.or.th โดยกรอก
ข้อมูลและส่งเอกสารตามก าหนดให้ครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์ 

2. แบบข้อเสนอโครงการ กรุณา อธิบายถึงรายละเอียดของโครงการ แสดงถึงเหตุผลที่ส าคัญ 
กลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลที่มีอยู่ในพ้ืนที่ วิธีการด าเนินงาน ผลลัพธ์ ผลส าเร็จ โดยให้รายละเอียดตาม
แบบข้อเสนอโครงการนี้ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ  
ส่วนที่ 3 ค ารับรอง 

3. หน่วยเสนอโครงการควรศึกษาเอกสาร และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือประโยชน์ต่อการ
พิจารณา และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการ 

การยื่นแบบข้อเสนอโครงการขอให้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  
www.EEF.or.th หรือ https://application.eef.or.th 

ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.30 น.  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 3 และ  

เบอรมื์อถือ 09 7224 6258 และ 06 5969 1364 ในวันและเวลาราชการ 
อีเมล์ Community@EEF.or.th 

 
 
 
 
 
 
 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. ชั้น 13  
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

mailto:Community@EEF.or.th
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อโครงการ (การตั้งชื่อโครงการ ควรตั้งชื่อที่สื่อถึงเรื่องที่จะท า และเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยใช้ค าที่กระชับ ชัดเจน ความยาวไม่เกิน ๑ บรรทัด)  

………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ประเภทโครงการ 

☐ เป็นโครงการใหม่   

☐ เป็นโครงการที่มีประสบการณ์ท างานจากโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา กสศ. ปี 2563 
โปรดระบุชื่อโครงการที่เคยรับทุน………………..………………………………………………………ปี................................ 

 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

☐ ระดับชุมชน หรือต าบล (ไม่เกิน 4 พ้ืนที่)  

☐ ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด (อย่างน้อย 3 อ าเภอ)  
 

4. งบประมาณโครงการจ านวนรวม  จ านวน......................บาท  
    งบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก กสศ.  จ านวน......................บาท  

 กรณีด าเนินงานในพ้ืนที่ระดับชุมชนหรือต าบล งบประมาณไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  

 กรณีด าเนินงานในพ้ืนที่ระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด งบประมาณไม่เกิน 3 ล้านบาท 

งบประมาณสมทบจากองค์กรที่เสนอโครงการ  ☐ไม่มี           ☐มี จ านวน......................บาท  

งบประมาณสบทบจากแหล่งทุนอ่ืนๆ ☐ไม่มี      ☐มีระบุแหล่งทุน..............จ านวน....................บาท  

 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย ตามเอกสารประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 จ านวน.......................คน   

 กรณีด าเนินงานในพ้ืนที่ระดับชุมชนหรือต าบล (ไม่เกิน 4 พ้ืนที่) จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ขั้นต่ า 50 ไม่เกิน
150 คน 

 กรณีด าเนินงานในพ้ืนที่ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด (อย่างน้อย 3 อ าเภอ) จ านวนกลุ่มเป้าหมาย ขั้น
ต่ า 250 ไม่เกิน 300 คน      
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6. ระยะเวลาด าเนินงาน : กรกฎาคม 2565 –เมษายน 2566 (10 เดือน)  
 
7. ข้อมูลหน่วยที่เสนอโครงการ 
ชื่อองค์กร ………………………………………………………………………………….………….………………………………..………….. 
ที่อยู่องค์กร เลขที่ ....................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน .........................................  
ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .................................................... ............
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์  ................................
โทรศัพท…์…..…………………………………………………..………..โทรสาร…………………………………………………………….. 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 
8. ข้อมูลผู้บริหารองค์กร/ผู้รับผิดชอบโครงการ/เจ้าหน้าที่การเงินประจ าโครงการ และผู้ร่วมท าโครงการ/

คณะท างาน (ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน ต้องมีบุคคล กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือ
หน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ด าเนินงาน)  

  8.1 ผู้บริหารองค์กร 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
ที่อยู่ เลขที่ ..................หมู่ที่ .................ตรอก/ซอย ........................ถนน .............................. .................  
ต าบล/แขวง ................................ .............................. อ าเภอ/เขต ................................................................
จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... .................................. 
โทรศัพท์มือถือ……..…………………………………………………..………..………………………………………………….……..…….. 
อีเมล………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 
  8.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ด าเนินการหลักของโครงการ เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่หลักในการบริหาร
จัดการโครงการและงบประมาณ อาจเป็นหรือไม่เป็นผู้บริหารองค์กรก็ได้)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน.............................………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพทม์ือถือ ……………………………………………..……..… Line ID.……………………………………..………………………. 
อีเมล ………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……………....…. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
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ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
  8.3 เจ้าหน้าที่การเงินประจ าโครงการ (ผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการจัดท าบัญชี 
รายงานการเงิน โดยเป็นเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น)  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในหน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน.............................………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ ……………………………………………..……..… Line ID.……………………………………..………………………. 
อีเมล ………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……..……………....…. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ........................................................... .....
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ............................................................................. ...................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
 
 8.4 ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน อย่างน้อย 4 ท่าน (หมายเหตุ ผู้ร่วมท าโครงการ/คณะท างาน 
ต้องมีบุคคล กลุ่มคนในชุมชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ หรือหน่วยงาน ที่มีความเก่ียวข้องในพ้ืนที่ด าเนินงาน) 
คณะท างานคนที่ 1 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ..........................…………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..…………….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
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 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................... ...........................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง ...................................................... ........ อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
คณะท างานคนที่ 2 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..……...…….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ............................................................................ ....................... รหัสไปรษณีย์ ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................... ...........................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
คณะท างานคนที่ 3 
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..….…..…….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
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 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ....................................................................................... ............ รหัสไปรษณีย์ ................................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน . ..................................................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .......................................... ......................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .......................... ....... 
คณะท างานคนที่ 4  
ชื่อ-นามสกุล…………………………………………………..……………………………………………………………………..…………….. 
ต าแหน่งในโครงการ…………………………………..……………………………………………………………………..……………........ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………………………..…………………………………………..……………………. 
โทรศัพท์มือถือ……………………………………………..……Line ID: ……………………………..……………………………………. 
อีเมล……………………………..……..…………………………..……..……………..……..……………..……..……………..…………….. 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ....................................... ............  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................. ...............................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
ที่อยู่ปัจจุบัน  

  เหมือนที่อยู่ตามบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกใหม่)     ไม่เหมือน (ต้องกรอกใหม่) 
 เลขที่ .......................หมู่ที่ .......................ตรอก/ซอย ........................ถนน ........................... ........................  
 ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ................................................................
 จังหวัด ................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .... ............................. 
หมายเหตุ โปรดแนบประวัติผู้บริหารองค์กร ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะท างานทั้งหมดโดยย่อ 
 
9. ลักษณะหน่วยท่ีเสนอโครงการ  

 9.1 สถานะของหน่วยเสนอโครงการ  
  เป็นนิติบุคคล 
  ไม่เป็นนิติบุคคลแต่มีหนังสือรับรอง จากหน่วยงานต้นสังกัด 
*** กรณีท่ีหน่วยงานของท่านผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานตามที่
ก าหนด 
  9.2 ประเภทของหน่วยงาน 
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 องค์กรระดับชุมชน (เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสวัสดิการชุมชน) 
  ศูนย์การเรียนรู้/ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
 องค์กรปกครองท้องถิ่น (เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล) 
 สถาบันการศึกษา (รัฐ/เอกชน เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย) 
   หน่วยงานภาครัฐ  
   หน่วยงานภาคเอกชน/กิจการเพ่ือสังคม 
   องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร (NGOs)/มูลนิธิ/สมาคม/ชมรม) โปรดระบุ....................................................    
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………. 
 
10. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร 

 ตามที่อยู่องค์กร  

 ตามที่อยู่ผู้บริหารองค์กร 

 ตามที่อยู่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 
11. ประวัติหรือผลงานด้านการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา และความ
พร้อมของการด าเนินโครงการขององค์กร 

ชื่อผลงาน ผลส าเร็จที่
เกิดขึ้น  

(สรุปพอสังเขป) 

ระยะเวลา ภาคีเครือข่าย 

    

    
    

 

12. ข้อมูลความร่วมมือภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน/สถานประกอบการที่ผ่านมา  
ชื่อภาคีเครือข่าย ข้อมูลการด าเนินงาน ระยะเวลา 
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13. องค์กรของท่านเคยรับทุนสนับสนุนของ กสศ. หรือไม่ 

 ไม่เคยรับทุน กสศ. 

 เคยรับทุน กสศ. 

โปรดระบุชื่อโครงการ ส านักท่ีรับทุน และความส าเร็จของโครงการโดยย่อ 

ชื่อโครงการ ได้รับทุนจาก
ส านักฯ ของกสศ. 

งบประมาณ
รวม 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

ระยะ
โครงการ 

ประเด็นการ
ท างาน 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 

1. หลักการเหตุผล (อธิบายถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หรือความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ 
รวมถึงวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที ่

 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา (โปรดระบุสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ที่ไหนอย่างไร ที่ผ่านมาได้มี
การแก้ปัญหาโดยใคร และความจ าเป็นที่ต้องท า) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ด าเนินโครงการ (โปรดให้ข้อมูลและวิเคราะห์บริบทพ้ืนที่ ปัญหาสังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการศึกษาหรือการเรียนรู้ของเยาวชน
นอกระบบการศึกษาในพื้นที)่  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ข้อมูลและการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (โปรดให้ข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพ้ืนที่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้าหมายกับ
ครอบครัวและชุมชน และบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปวางแผนการแก้ปัญหาเชิงระบบ 
เช่น การเชื่อมโยงระบบส่งต่อความช่วยเหลือ การเชื่อมโยงกับระบบแสวงหาและการจัดการทรัพยากร 
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย มีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมายและบริบทของพ้ืนที่) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.4 หน่วยเสนอโครงการมีแนวคิดส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน

นอกระบบการศึกษาอย่างไร (อธิบายถึง กรอบคิดส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับ

เยาวชนนอกระบบการศึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ในด้านทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ทักษะ

วิชาการ ทั้งในระบบการศึกษา การศึกษาทางเลือก หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพ

เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้เป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง โดยด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรใน

พ้ืนที)่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 อธิบายศักยภาพในการท างาน ประสบการณ์ และเหตุผลในการด าเนินโครงการครั้งนี้  

(หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสบการณ์การท างานร่วมกับภาคีในพ้ืนที่ 
รวมถึงมีความพร้อมด้านองค์ความรู้ เครื่องมือ อุปกรณ์ ความเชี่ยวชาญ และบุคลากร) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. เป้าหมาย (โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. วัตถุประสงค์ (ระบุสิ่งที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ) 

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ให้มีทักษะส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ทั้งทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาการ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบ
อาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพท่ีจะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชีวิตได้ 
2……………………………………………………………………………………………………………………………………………
3..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4……………………….....……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. พื้นที่การด าเนินโครงการ (โปรดศึกษารูปแบบการด าเนินงานโครงการ ตามประกาศเปิดรับโครงการ
ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2565เอกสารแนบท้าย 1 ข้อ 4) 
โปรดเลือกพ้ืนที่ด าเนินงานดังนี้ 

☐ ระดับชุมชน หรือต าบล จ านวน …………แห่ง สามารถระบุได้มากกว่า 1 พ้ืนที่แต่ไม่เกิน 4 พ้ืนที่  
1) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… 

ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  
2) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… 

ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  
3) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… 

ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  
4) พ้ืนที่การท างาน…………………………………………………………… 

ต าบล.........................อ าเภอ.....................จังหวัด......................................  

☐ ระดับจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด จ านวน ………จังหวัด สามารถระบุได้มากกว่า 1 พ้ืนที่ (อย่างน้อย 3 
อ าเภอ) 

1) จังหวัด……………………………อ าเภอ……………………………… 
2) จังหวัด……………………………อ าเภอ……………………………… 
3) จังหวัด……………………………อ าเภอ……………………………… 

 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
5.1 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับคัดเลือกเพื่อด าเนินงานในโครงการ โปรดให้ข้อมูลกลุ่มเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงอายุ 24 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา หรือว่างงาน 
 (โปรดศึกษาคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ตามประกาศเปิดรับโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพที่ ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2565 
เอกสารแนบท้าย 1 ข้อ 4 และเอกสารแนบท้าย 2) 
  จ านวนกลุ่มเป้าหมาย รวม....................คน ประกอบด้วย เยาวชนนอกระบบการศึกษา (อายุ 15 – 24 
ปี) ดังนี้ 
 เยาวชนที่ออกจากการศึกษากลางคัน จ านวน......คน 
 เยาวชนทีจ่บ ม.3 แล้วไม่ได้เรียนต่อ จ านวน......คน 
 เยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  
                    จ านวน......คน 
  เยาวชนพ่อแม่วัยใส จ านวน…………………คน 
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  เยาวชนผู้พิการ จ านวน…………………คน 
   ทางการเห็น จ านวน............คน 
        ทางการได้ยิน จ านวน............คน 
         ทางสติปัญญา จ านวน............คน 
         ทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว จ านวน..........คน 
  เยาวชนผู้ด้อยโอกาสอ่ืนๆ โปรดระบุ..................... จ านวน…………………คน 
 รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (กรุณาแนบไฟล์ หากมี) 
 
หมายเหตุ คุณสมบัติของเยาวชนนอกระบบการศึกษา เป็นไปตามประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริม
โอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี  2565 เอกสารแนบท้าย 2 
 

6. แนวทางการด าเนินงานเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ (Active Learning) 
(แสดงแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมายที่เน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม)  

 
 6.1 แนวทางการค้นหาและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
6.2 แนวทางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันแก่กลุ่มเป้าหมาย  

 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (หน่วยเสนอโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพตามสิทธิการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน เน้นพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาชีพ ทักษะวิชาการ ควบคู่กัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของกลุ่มเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษาต่อได้เมื่อมีโอกาสเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเฉพาะทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ในอนาคต เช่น การอ่านการเขียน การคิดค านวณพ้ืนฐาน การคิด
วิเคราะห์ มีอุปนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ การฟ้ืนฟูสมรรถนะการเรียนรู้
เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม โดยสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………………………………………….……
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……………………..……………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………..………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……… 

 

 การพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต (หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นถึง
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เยาวชนนอกระบบการศึกษามีคุณลักษณะและ
อุปนิสัยที่พึงประสงค์ การสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงและอบายมุขต่างๆ เช่น สุรา ยาเสพติด การ
พนัน การล่วงละเมิดทางเพศ การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ และความสามารถในการปรับตัวตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้เพ่ือเป็นพลเมืองดีของสังคม การ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจ การขอความช่วยเหลือ ทักษะการเผชิญกับสถานการณ์ใน
รูปแบบต่างๆ และแก้ไขปัญหาชีวิตได้) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต (หน่วยเสนอโครงการต้องแสดงให้เห็น
ถึงแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ มีโอกาสฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความถนัด มีทักษะในการค้นหาโอกาสด้านอาชีพ การสื่อสารและสร้างความร่วมมือในการท างาน มี
โอกาสทดลองท างานในสถานที่จริง การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และการให้ค าปรึกษา ตลอดจน
แสวงหาความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ในชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และน าไปสู่ความร่วมมือระหว่างองค์กรได้ในระยะต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6.3 การสร้างพื้นที่กลางและการเสริมสร้างพลังกลุ่มเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการ
ปฏิบัติ (Active Learning) (หน่วยเสนอโครงการต้องอธิบายให้เห็นถึงแผนการด าเนินโครงการ โดย
มีเวทีในการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการเงิน และเวที
ถอดบทเรียนในพื้นที่ด าเนินงาน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
6.4 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินโครงการนี้ 
(โปรดให้ข้อมูลหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมด าเนินโครงการหรือหน่วยงานสนับสนุนที่มีบทบาทในการ
ร่วมคิดและร่วมด าเนินโครงการ) 
 

ชื่อหน่วยงาน บทบาทท่ีจะด าเนินงานร่วมกัน
ในโครงการนี้ 

พ้ืนที่ร่วมด าเนินงาน 

   
   

 
6.5 กรณีโครงการจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด 

 

 ผลเชิงระบบท่ีจะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  
(โปรดแสดงให้เห็นถึงระบบการเรียนรู้ ระบบข้อมูล และระบบการดูแล/ส่งต่อความช่วยเหลือ  เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมและปลอดภัยส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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 กลไกการด าเนินงาน 
(โปรดระบุกลไกการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือแสดงให้เห็นการสร้างความ
ร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโครงการให้ส าเร็จและยั่งยืน) 
 

ประเภทของภาคส่วน 
ความร่วมมือ 

ชื่อหน่วยงาน บทบาทการด าเนินงาน 

ตัวอย่าง ภาครัฐ / ภาคเอกชน   

   
   

   

ขอให้หน่วยเสนอโครงการจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัดน าเสนอ
แผนภาพกลไกการด าเนินงานที่มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ  
 
กรุณาแนบเอกสารแผนภาพกลไกการด าเนินงาน 
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7. แผนการด าเนินโครงการ (โปรดอธิบายให้เห็นแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่สอดคล้องความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย บนฐานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับข้อ 8 รายละเอียดงบประมาณโครงการ) 
 

ตัวอย่างแผนการด าเนินงาน 
 

 
ผลลัพธ์ 

(การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการให้เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 

กิจกรรม 
กิจกรรม

ย่อย 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรมที่เน้นการ

ปฏิบัติ Active 
Leaning) 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่
ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมกรณี
ด าเนินงานได้ปกต ิ

1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาได้เข้าถึงการ
เรียนรู้ตามสิทธิขั้น
พ้ืนฐาน และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ใน
การด ารงชีวิต 

ถอด
ประสบการณ์
เดิมเพ่ือการ
เรียนรู้ใหม่ 

 เพ่ือให้ได้
ข้อมูล

ประสบการณ์
เดิม ในการ
ออกแบบ

กระบวนการ
เรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพ 

เยาวชนนอก
ระบบ

การศึกษา 
จ านวน………

คน 

  15-20 
ก.ค. 65  

(1) รวบรวมข้อมูล
ประสบการณ์ของ
กลุ่มเป้าหมาย ที่พวกเขาเคย
ผ่าน 
(2) จัดกิจกรรมเพ่ือเติมเต็ม
ส่วนที่ขาดผ่านการเสริมทักษะ 
เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
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ผลลัพธ์ 

(การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการให้เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 

กิจกรรม 
กิจกรรม

ย่อย 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรมที่เน้นการ

ปฏิบัติ Active 
Leaning) 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่
ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมกรณี
ด าเนินงานได้ปกต ิ

2. การพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยง 

เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสามารถคิด 
วิเคราะห์ตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

การพัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์

เพ่ือตัดสินใจ 

 เพ่ือให้เยาวชน
นอกระบบ

การศึกษาได้
พัฒนาทักษะ
เกี่ยวกับการ
คิด วิเคราะห์

เพ่ือให้สามารถ
ตัดสินใจเรื่อง
ต่างๆได้ตาม

ความ
เหมาะสม 

เยาวชนนอก
ระบบ

การศึกษา 
จ านวน………

คน 

 เยาวชนนอก
ระบบสามารถ

คิดวิเคราะห์เพ่ือ
การตัดสินใจที่
เหมาะสมได้  

อย่างน้อย………  
คน 

ต.ค. 65 
ถึง ก.พ. 

66  

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นอกห้องเรียน 
(2) การฝึกให้เยาวชนได้คิด
วิเคราะห์และตัดสินใจผ่าน
สถานการณ์ที่จ าลองขึ้นใน
กิจกรรม 

3. การเตรียมความพร้อมในการประกอบสัมมาชีพในอนาคต 



18 

 

 
ผลลัพธ์ 

(การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการให้เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 

กิจกรรม 
กิจกรรม

ย่อย 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรมที่เน้นการ

ปฏิบัติ Active 
Leaning) 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่
ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมกรณี
ด าเนินงานได้ปกต ิ

เยาวชนนอกระบบ
การศึกษามีทักษะ
อาชีพที่สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้จริง
ในสถานประกอบการ 

การฝึกทักษะ
อาชีพที่

สอดคล้องกับ
ความถนัด 

 (1) เพ่ือให้
เยาวชนนอก
ระบบมีความ
พร้อมในการ
ประกอบ
สัมมาชีพใน
อนาคต  

เยาวชนนอก
ระบบ

การศึกษา 
จ านวน………

คน 

 เยาวชนนอก
ระบบการศึกษา
เกิดทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับ
ความถนัด แลม

สามารถน า
ทักษะไป

ประกอบอาชีพ
ได้จริง อย่าง

น้อย………  คน 

ม.ค 66 
ถึง เม.ย. 

66 

(1) การฝึกทักษะอาชีพตาม
ความถนัด โดยการปฏิบัติจริง
ทั้งภายในห้องห้องเรียน และ
ในสถานประกอบการที่เป็น
เครือข่ายความร่วมมือของ
หน่วยจัดการเรียนรู้ 

4. ผลเชิงระบบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ (กรณีโครงการจัดการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด) 

ระบบการเรียนรู้ ระบบ
ข้อมูล และระบบการ
ดูแล/ส่งต่อความ
ช่วยเหลือ  เพ่ือสร้าง
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ผลลัพธ์ 

(การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องการให้เกิดกับ
กลุ่มเป้าหมาย) 

กิจกรรม 
กิจกรรม

ย่อย 
วัตถุประสงค์
ของกิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการด าเนินงาน
(กิจกรรมที่เน้นการ

ปฏิบัติ Active 
Leaning) 

การวัด
ประเมินผล 

วันที่
ด าเนิน
กิจกรรม 

รูปแบบการจัดกิจกรรมกรณี
ด าเนินงานได้ปกต ิ

พ้ืนที่การเรียนรู้ที่
เหมาะสมและปลอดภัย
ส าหรับเยาวชนนอก
ระบบการศึกษา)  
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8. รายละเอียดงบประมาณโครงการ (อัตราการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี กสศ. ก าหนด โปรดแจกแจงรายละเอียดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการตาม
เงื่อนไขในเอกสารกรอบงบประมาณโครงการที่ได้รับทุนจาก กสศ.)   

ล าดับที่ รายการกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย 
(คน) 

ระยะเวลา 
(จ านวน) 

หน่วยนับ 
(ชั่วโมง/วัน/มื้อ) 

จ านวน 
(ครั้ง) 

อัตราเบิกจ่าย
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

กิจกรรมที่ 1 เวทีชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการในพื้นที่ด าเนินงาน (ปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อ 7 แผนการด าเนินโครงการ) 

1.1 ค่าอาหาร 50 1 มื้อ 1 100 5,000 
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 2 มื้อ 1 50 5,000 

1.3 ค่าตอบแทนวิทยากร 1 3 ชั่วโมง 1 600 1,800 

1.4 ...       
งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 1 11,800 

กิจกรรมที่ 2 ... 

2.1        
2.2        

2.3        

งบประมาณรวมกิจกรรมที่ 2  

งบประมาณรวมทั้งสิ้น  
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9. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส าคัญของโครงการ  
 

9.1 ตัวช้ีวัด (ระบุตัวชี้วัดภาพรวมของโครงการ) 
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาทักษะส าคัญในการด ารงชีวิต (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต)
จ านวน.....................คน 
2. รูปแบบ/หลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
จ านวน…………….รูปแบบ/หลักสูตร 
3. ข้อมูลเชิงลึกของเยาวชนนอกระบบการศึกษา ที่สะท้อนปัญหาและความต้องการ เพ่ือใช้ในการวางแผนการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ จ านวน.................คน 
4. .................. 

  
9.2 ผลผลิต (ระบุผลผลิตที่เกิดข้ึน/ผลผลิตที่ส่งมอบให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติและจะส่งมอบต่อ กส
ศ.) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  9.3 ผลลัพธ์ (ระบุการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่มเป้าหมายผู้รับ
ประโยชน์ สอดคล้องกับผลผลิตที่ส่งมอบ) 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
10. การบริหารความเสี่ยง  

- ระบุประเด็นความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง  
(เช่น ทางโครงการจะต้องด าเนินงานอย่างไรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) 

ประเด็นความเสี่ยง ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ภายใน
ชุมชน  
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11. แนวทางในการติดตามกลุ่มเป้าหมายและประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย (เพ่ือเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตาม

วัตถุประสงค์)  
ประเด็น/กิจกรรม เครื่องมือและวิธีการ ช่วงเวลา 

(เดือน/ปี) 

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ตัวอย่าง 

1. การติดตามสนับสนุน 

   

2. ....    

 
 
12. แนวทางในการประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย  (เพ่ือเป็นเครื่องมือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์)  

รายการ ประเด็น/เกณฑ์ชี้วัด ช่วงเวลา หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ตัวอย่าง 
การประเมินผล 

   

 
 

13. กรณีที่มีการสนับสนุนทรัพยากรจากหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) 

ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ (บาท) สนับสนุนรูปแบบอ่ืน 

(ถ้ามีให้ระบุ) 

1    
2    
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14.  ความต่อเนื่องย่ังยืนหรือแนวทางการขยายผล เมื่อโครงการแล้วเสร็จ หรือเม่ือทุนของ กสศ. หมดลง ท่านมี

ความตั้งใจอย่างไร 

 คิดว่าจะด าเนินการต่อเนื่องโดยชุมชนได้เอง โดยไม่จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

 คิดว่าจะด าเนินการได้ต่อเนื่องถ้ามีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาร่วมกันสนับสนุน ไม่สามารถด าเนินการ

โดยชุมชนได้เอง  

 ไม่แน่ใจ เพราะมีภารกิจงานหลัก และมีปัจจัยอ่ืนๆ  

 

15. ระบคุวามต่อเนื่องยั่งยืน วิธีการขยายผลจากการด าเนินโครงการ และชุมชนหรือผู้อ่ืนจะใช้ประโยชน์จากผล

ของโครงการนี้อย่างไร 

            

            

            

            

            

            

            

            

             

 
 
 



24 

 

ส่วนที่ 3 ค ารับรอง 
 

หนังสือรับรองการด าเนินงานโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
เยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 

ข้าพเจ้า.............ระบุชื่อหน่วยเสนอโครงการ...........................ได้ศึกษาประกาศส านักงาน กสศ. 
เรื่อง โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี  2565 รวมถึง
แนวทางและเงื่อนไขการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการของ กสศ. โดยละเอียดแล้ว และขอรับรองว่า 

(1) ข้อความ ข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในแบบเสนอโครงการเป็นความจริง
ทุกประการ ซึ่งหากระหว่างการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการนี้ กสศ. ตรวจพบว่ามีข้อความ ข้อมูล หรือ
รายละเอียดต่างๆ อ่ืนใดเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันควรแจ้งให้ทราบ โครงการจะไม่ได้รับการพิจารณา 
และในกรณีมีการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินให้แก่โครงการแล้ว ข้าพเจ้าจะช าระเงินดังกล่าวคืนให้แก่ กสศ. เต็ม
จ านวน 

(2) แบบข้อเสนอโครงการนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือขอรับทุนการสนับสนุนจาก กสศ. เป็นการเฉพาะ ไม่ได้
ท าขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ เอกชน หรือหน่วยงานอ่ืนใดในลักษณะรายการขอ
งบประมาณซ้ าซ้อน  

(3) ขอรับรองว่าแบบเสนอโครงการไม่ได้เกิดจากการคัดลอก ดัดแปลง เอกสารที่เป็นลิขสิทธิ์ใดๆ 
อย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

(4) ผลงาน เอกสาร และข้อมูลอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าส่งมอบให้แก่ กสศ . ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมายโดยชอบของ กสศ. 

(5) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารเพ่ือน าส่งแบบเสนอโครงการตาม
รายการเอกสารด้านล่างอย่างครบถ้วนแล้ว 

(6) ข้าพเจ้ายอมรับผลการพิจารณาแบบเสนอโครงการของ กสศ . และยอมรับว่าการพิจารณา
ตัดสินของ กสศ. ถือเป็นที่สุด 

(7) ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้ กสศ. และ/หรือ นิติบุคคลที่ได้รับมอบหมาย บันทึกข้อมูล 
และใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการท าธุรกรรม และ/หรือ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการ
แก่ข้าพเจ้า และ/หรือ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แก่ กสศ. รวมถึงเพ่ือการวิเคราะห์
ข้อมูล เสนอให้ใช้ และ/หรือ ปรับปรุงกระบวนการหรือบริการอ่ืน นอกจากนี้ กสศ. อาจใช้ข้อมูลของข้าพเจ้า
เพ่ือการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของ กสศ. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของข้าพเจ้า กสศ. 
ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็น
การแสวงหาผลก าไรจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวและ กสศ. จะไม่เปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่บุคคล และ/หรือ 
นิติบุคคลอ่ืน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 



25 

 

- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคลากรผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก กสศ. ซึ่ง ได้แก่ บุคลากรในส่วนงานของ 
กสศ.  

- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือการสอบสวนหรือการด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

- การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายหรือตามค าสั่งของ หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงาน
ก ากับดูแล กสศ. 

- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ กสศ . ได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้า
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและไม่เป็นการแสวงหาผล
ก าไร  

(8) การยื่นข้อเสนอตามโครงการนี้ ไม่ก่อให้ข้าพเจ้ามีสิทธิเรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด 

 

ลงชื่อ ............................................................... 
(...............................................................) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้เสนอโครงการ 

 
ลงชื่อ ............................................................... 

(...............................................................) 
              ผู้บริหารองค์กร 

 
 
 


