
ทนุพฒันาทกัษะอาชพี
และนวตักรรม

ทีใ่ชช้มุชนเปน็ฐาน

“ สรา้งโอกาส สรา้งงาน
บนฐานของชมุชน ”

กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา



ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปล่ียนแปลง
ทั้งบริบทด�านเศรษฐกิจที่อยู�ในช�วงเปลี่ยนผ�านของ
เทคโนโลยีและวิกฤตที่เกิดจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส�งผล
กระทบต�อประชากรวัยแรงงานอย�างรุนแรงและการ
พัฒนาทักษะอาชีพท่ีขาดความสอดคล�องกับเศรษฐกิจ
ชุมชนและตลาดแรงงาน อีกทั้งความเหลื่อมล้ำทาง
การศึกษา ทำให�แรงงานส�วนใหญ�ขาดทักษะฝ�มือ
ทำให�สุ�มเส่ียงต�อการโดนเลิกจ�างและเกิดภาวะว�างงาน
มากข้ึน

แรงงานไทยกวา่ 16 ลา้นคน
กาํลงัเผชญิวกิฤต



หลักการสำคัญในการฝ�าวิกฤตคร้ังน้ีจึงอยู�ท่ีการพัฒนา
แรงงานให�เป�นผู�ประกอบการที่สามารถใช�ทุนและ
ทรัพยากรจากชุมชนที่มีอยู�ให�กลายเป�นต�นทุนทาง
สังคม ยกระดับการประกอบอาชีพ พัฒนานวัตกรรม
โมเดลทางธ ุรก ิจระด ับช ุมชนให �เก ิดผลสำเร ็จ
โดยอาศัยการทำงานร�วมระหว�างภาคีเครือข�ายและ
องค�กรต�างๆ ให�เกิดฐานข�อมูลที่สามารถนำไปใช�
ประโยชน�ในการกำหนดนโยบายระดับประเทศต�อไป

สรา้งโอกาส
สรา้งงาน

บนพืน้ฐานของชมุชน



เพ่ิมทักษะใหม�ท่ีจำเป�น (Reskill) เสริมทักษะใน
บริบทใหม� (Upskill) พัฒนาข�อมูลทักษะอาชีพ
รายบุคคลเพ่ือใช�ประโยชน�ในการจัดสรรและ

วางแผนสำหรับตลาดแรงงาน

เสริมศักยภาพและใช�ทุนของชุมชนในการพัฒนา
อาชีพให�ชุมชนสามารถพ่ึงพาภายในชุมชนได�
ก�อนนำไปสู�การแลกเปล่ียนระหว�างชุมชน
การส�งขายนอกชุมชนและอาจไปถึง

การส�งออกในท่ีสุด

พฒันาทกัษะแรงงาน

ใชช้มุชนเปน็ฐานในการพฒันา



โดยให�การพัฒนาทักษะอาชีพและมีแผนการ
ประกอบอาชีพเป�นผู�ประกอบการขนาดย�อม
หรือแรงงานฝ�มือ

ในการพัฒนาเครื่องมือและชุดความรู�เพ่ือ
เตรียมความพร�อมให�กับหน�วยพัฒนาอาชีพ

นำไปสู�การเป�นผู�ประกอบการและแรงงานฝ�มือ
ชุมชนอย�างน�อย 50 เรื่อง

ผลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้

แรงงานดอ้ยโอกาสไดร้บัการพฒันา

เกดิความรว่มมอืกบัองคก์รภาคประชาสงัคม
และองคก์รระหวา่งประเทศ

เกดิหลกัสตูรการยกระดบัการประกอบอาชพีที่
ตอบโจทยท์อ้งถิน่และตลาดแรงงาน



ได�เข�ามามีบทบาทในการร�วมพัฒนาการ
ประกอบอาชีพชุมชนและเช่ือมโยงเครือข�ายให�เกิด
ความยั่งยืน

ในการพัฒนากลไกเสริมระดับภูมิภาคจัดเคร่ืองมือ
และชุดความรู� เพ่ือเตรียมความพร�อมให�กับหน�วย
พัฒนาอาชีพ ให�สามารถวิเคราะห�ทุนชุมชนเพ่ือการ
พัฒนาท่ีสอดคล�องกัน

เกิดเป�นนวัตกรรมในรูปแบบต�างๆ เช�น การพัฒนา
ส�งเสริมการเป�นผู�ประกอบการ เกิดการรวมกลุ�มท่ี
สามารถพัฒนาไปเป�นวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ�
ถูกยกระดับให�มีมูลค�าสูงข้ึนผ�านการใช�เทคโนโลยี
ออนไลน�

เกดิเครอืข่ายคนรุน่ใหม่

เกดิความรว่มมอืทางวชิาการมหาวทิยาลยั

เกดินวตักรรมพฒันาอาชพี



กู�คืนชีวิตพ�อแม�วัยรุ�นที่ต�องออกจากระบบการศึกษา
กลายเป�นแรงงานนอกระบบท่ีมีป�ญหาท้ังสภาพจิตใจ
และเศรษฐกิจ โดยกลุ�มฅนวัยใส ในอำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม�

สรา้งอนาคตใหพ่้อแมว่ยัใส
กา้วสูก่ารเปน็

ผูป้ระกอบการขนาดเลก็

กรณีตัวอย�างของโครงการ



วัยรุ�นท่ีต้ังครรภ�ร�อยละ 38 เป�นนักเรียน นักศึกษา
ซึ่งเมื่อคลอดแล�วทำให�มีการหยุดเรียนหรือลาออก
และหลุดจาก ระบบการศึกษาไปโดยปริยาย ประสบ
ป�ญหาทั้งสภาพจิตใจและเศรษฐกิจ ขาดทักษะและ
ความรู�ในการประกอบอาชีพ การรับมือกับชีวิตที่
พลาดพลั้งและยังไม�พร�อม กลุ�มฅนวัยใส ภายใต�
การสนับสนุนจาก กสศ. ได�เข�าไปช�วยเหลือให�การ
ดูแลปรึกษาปรับสภาพจิตใจและฝ�กทักษะอาชีพให�
กับพ�อแม�วัยรุ�นจำนวน 50 คน ในอำเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม� จนหลายครอบครัวสามารถเป�น
ผู�ประกอบการด�านอาหารขนาดเล็ก มีรายได�สามารถ
เล้ียงดูบุตรได�อย�างมีคุณภาพและสร�างความภาคภูมิใจ
ในชีวิต



เปลี่ยนกลุ�มเกษตรกรที่ไม�มีพื้นที่ทำกิน ผู�สูงอายุ
กลุ�มผู�ด�อยโอกาส คนพิการ และกลุ�มเด็กเยาวชน
นอกระบบ ในตำบลหนองสนิท จังหวัดสุรินทร�
ให�กลายเป�นผู�ผลิตผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�คุณภาพสูง

สหกรณก์ารเกษตร
พชืผกัอนิทรยี์ หนองสนทิ จาํกดั

กรณีตัวอย�างของโครงการ



กลุ�มผู�ด�อยโอกาส ผู�สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชน
นอกระบบ และเกษตรกรที่ไม�มีพื้นที่ทำกิน ที่ได�รับ
การสนับสนุนสามารถรวมกลุ�มกันภายใต�แบรนด�
หนองสนิท ซึ่งได�รับการสนับสนุนในด�านความรู� เช�น
การเชิญปราชญ�ชุมชนที่มีประสบการณ�มาเป�นพี่เลี้ยง
รวมถึงการสนับสนุนป�จจัยการผลิต เช�น ท่ีดิน แหล�งน้ำ
ไปจนถึงการบริหารจัดการผลผลิตจนได�ผลผลิตเป�น
ผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�คุณภาพสูง ท่ีสามารถส�งไป
จำหน�ายในซูเปอร�มาร �เก ็ตใหญ�ของประเทศได�
อีกทั ้งยังปรับกลยุทธ�ในภาวะการระบาดของโรค
โควิด-19 เป�นบริการจัดแพ็กเกจผักอินทรีย�ส�งถึงบ�าน
และยังวางแผนต�อยอดไปยังตลาดออนไลน�ในอนาคต



ผลการดาํเนนิงานในระยะเวลา 2 ปี
โครงการป� 2562
รวม 65 โครงการ

โครงการป� 2563
รวม 129 โครงการ

โครงการต�อยอด (โครงการที่ได�รับทุน 2 รุ�น)
รวม 20 โครงการ

แผนท่ีการทำงานท่ี
ใช�ชุมชนเป�นฐาน

ภาคเหนือ
18 โครงการ
37 โครงการ

ภาคตะวันตก
2 โครงการ
4 โครงการ

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

21 โครงการ
33 โครงการ

ภาคกลาง
6 โครงการ
24 โครงการ

ภาคใต�
18 โครงการ
29 โครงการ

ภาคตะวันออก
2 โครงการ



กลุม่เปา้หมายทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ

*แรงงานนอกระบบอ่ืนๆ เช�น ภิกษุสามเณร นักเรียน นักศึกษา และ
รับจ�างท่ัวไป เป�นต�น

** แรงงานขาดแคลนทุนทรัพย�อ่ืนๆ เช�น ผู�ต�องขัง เด็กและเยาวชน
ในสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน เป�นต�น

*** จากกลุ�มเป��าหมายท้ังหมด ในจำนวนนี้เป�นผู�มีบุตร หรือธิดาศึกษา
ในระบบการศึกษาภาคบังคับ 1,996 คน



กลุม่อาชพีทีไ่ดร้บัโอกาส



20 โครงการตอ่ยอด
ในหลายกลุม่อาชพี

การพัฒนาต�นแบบธุรกิจชุมชนด�อยโอกาสเพ่ือความ
อยู�รอดในภาวะวิกฤติ : โดยใช�ฐานกลุ�มสตรีท่ีแปรรูป
กล�วยหอมทองฉาบปลอดสารพิษ

ยกระดับการเล้ียงจิ้งโกร�งคุณภาพ โดยใช�ชุมชน
เป�นฐานสู�การพัฒนาอาชีพ ในเขตอำเภอดอยเต�า
จังหวัดเชียงใหม�

พัฒนาทักษะการทอผ�าจกเพ่ือ
สร�างอาชีพ ในเขตอำเภอดอยเต�า
จังหวัดเชียงใหม�

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด

ศนูยก์ารเรยีนรูก้ารทอผา้จก
บา้นชัง่แปลง8

การพัฒนายกระดับเกษตรกรสู�
ผู�ประกอบการ การเกษตรอินทรีย�
แบบครบวงจร ต.หนองสนิท
อ.จอมพระ จ.สุรินทร�

องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองสนิท



ส�งเสริมการเรียนรู�การประกอบการ ผ�าทอปกาเกอะญอ
และเกษตรอินทรีย�เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

วิสาหกิจชุมชนสินค้าแม่แดดน้อย

พัฒนาทักษะอาชีพขนาดย�อมใน
กลุ�มพ�อแม�วัยรุ�น

พัฒนาผลิตภัณฑ�และรูปแบบ
ตลาดใหม�บนฐาน
วิถีชนเผ�าลีซู

พัฒนาผลิตภัณฑ�และการตลาดในระบบเครือข�าย
เศรษฐกิจชุมชนชาติพันธุ�เชียงราย

กลุ่มฅนวัยใส

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรม
ธรรมชาติลีซู ตําบลเมืองแหง

เครือข่ายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยชนเผ่า อาข่า



การพัฒนาทักษะอาชีพช�างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
แก�เยาวชนในสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครพนม เพ่ือยกระดับสู�มาตรฐานฝ�มือ
แรงงานแห�งชาติ

มหาวิทยาลัยนครพนม (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

การยกระดับผลิตภัณฑ�ผ�า ภายใต�สินค�า “ผ�าภูซาง”

พัฒนาผู�ประกอบการสีเขียว

ส�งเสริมการเรียนรู�การแปรรูป
ผลิตภัณฑ�จากบุก

สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอภูซาง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
กลุ่มอีโต้น้อย

วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน



พัฒนาทักษะอาชีพ การขยายพันธุ�และดูแลสวนส�มจุก
ในพ้ืนท่ี 5 ตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การพัฒนาผลิตภัณฑ�ควบคู�ช�องทางการตลาด
เคร่ืองแกงและสินค�าเกษตรอินทรีย�เพ่ือเพ่ิมรายได�
คนในชุมชน

การยกระดับผลผลิตด�วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู�
การเป�นผู�ประกอบการเกษตรผสมผสานระบบอินทรีย�

วิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ

วิสาหกิจชุมชนนีปิสกูเละ

ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโนนพริก (ขอนแก่น)

การพัฒนาทักษะผู�ประกอบ
การท่ีใฝ�เรียนรู�เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตด�วย
นวัตกรรมชุมชน

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
วทิยาเขตสกลนคร
(คณะศลิปศาสตรแ์ละ
วทิยาการจดัการ)



การส�งเสริมการประกอบการผ�าไหมสร�างสรรค�ในกลุ�ม
แรงงานนออกระบบขาดโอกาศและขาดแคลนทุนทรัพย�
สู�ตลาดเป�นธรรม พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร�

การส�งเสริมและการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร�าง
รายได�แก�แรงงานท่ีด�อยโอกาส พ้ืนท่ีชายฝ��ง
จังหวัดตรัง

ยกระดับหัตถกรรมไทยสู�สากล

มลูนธิขิวญัชมุชน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลศรวีชิยั
(คณะวทิยาศาสตรแ์ละ เทคโนโลยกีารประมง จ.ตรงั)

สาํนกังานสง่เสรมิ
การศกึษานอกระบบ และการศกึษา
ตามอธัยาศยั อาํเภอเมอืงบงึกาฬ



ติดต่อสอบถาม

สํานักนวัตกรรมและทุนการศึกษากองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โทรศัพท� : 02-079-5475 มือถือ : 065-969-1354
อาคารเอส. พี. (อาคารเอ) ชั้น 13 เลขท่ี 388
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400


