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1. โปรดระบุ OKRs: เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563-2565   

(ต้องสอดคล้องกับ OKRs อย่างน้อย 1 ข้อ)   

   โปรแกรมท่ี 13 พัฒนานวัตกรรมส าหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์  

วิจัย และนวัตกรรม 

   ระบุ KR :  

KR4.13.1 จ านวนนวัตกรชุมชน 

KR4.13.2 จ านวนนวัตกรรมชุมชนที่พัฒนาขึ้น แล้วใช้ยกระดับรายได้หรือแก้ไขปัญหา

ส าคัญให้กับชุมชนได้ 

KR4.13.3 จ านวนวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ประสบความส าเร็จในการยกระดับรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 โดยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 

วิจัยหรือนวัตกรรม 

KR4.13.6 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก/เศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมาย 

บนฐานทุนทรัพยากร/วัฒนธรรมในพื้นท่ี  

 

มิย. 64 



2 

  โปรแกรมท่ี 14 ขจัดความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย า โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ระบุ KR : …….......................................................……… 

  โปรแกรมท่ี 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และ นวัตกรรม  

ระบุ KR : …….......................................................……… 

  โปรแกรมท่ี 16 ปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

ระบุ KR : …….......................................................……… 

 

2. หลักการและเหตุผล :  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบันได้ทรงมอบพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาผ่านองคมนตรีโดยมีพระราชด ารัสใจความตอนหนึ่งว่า “ให้แนะน ำมหำวิทยำลัย
รำชภัฏให้ท ำงำนให้เข้ำเป้ำในกำรยกระดับกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นในท้องที่ตน” ตลอด 30 ปีพระองค์
ท่านทรงสนพระทัยในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาอันเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศโดยทอดพระเนตรถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นอย่างดีและทรงเข้าพระทัยอย่างลึกซึ้งถึง
แก่นแท้ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อเป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนา
ท้องถิ่นที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในแต่ละท้องที่  ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้านจึงเป็นที่มาของการปรับยุทธศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง ที่
ได้น้อมน าพระบรมราโชบายมาเป็นยุทธศาสตร์หลักมุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนน าในการพัฒนา
ท้องถิ่นโดยก าหนดยุทธศาสตร์ใหม่ระยะ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ.2579 ตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและการบริการเดิม โดยขยาย
ฐานใหม่และการใช้นวัตกรรมที่สร้างความเข้มแข็งมากข้ึน 

ตามพระราชบัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 ที่ก าหนดให้การจัดการศึกษายึดหลัก
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน และมาตรา 15 ระบุให้การจัดการศึกษามี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้เรียนสามารถสะสมผลการเรียนไว้ในระหว่าง
รูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ รวมถึงนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใน
ปัจจุบันคือมุ่งเน้นเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือก ส่งเสริมการพัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงงานที่มี ทักษะสูง การ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและจิตวิญญาณความเป็นครู การสร้างและพัฒนาระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ รวมถึง
การผลิตและพัฒนาก าลังคนโดยการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมกับกับฝึกปฏิบัติงานจริงใน
สถานประกอบการ ตามรูปแบบและวิธีในการจัดการศึกษาที่เรียกว่า การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อเป็น
การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
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บูรณาการกับการท างาน และการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต อันได้แก่ กระบวนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยที่ผสมผสานระหว่างความเหมาะสมของบุคคล อายุ พื้นฐานการศึกษา 
อาชีพ และความสนใจตามสภาพแวดล้อม  

จากภาพรวมดังกล่าว ท าให้เห็นความท้าทายที่มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชร หนึ่งในมหาวิทยาลยั
ท้องถิ่นที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และอัตราการได้
งานท าในพื้นที่ของบัณฑติ โดยเน้นพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านทกัษะวิชาชพีและการ
ปฏิบัติจริง เพื่อเป็นกลไกลทางด้านวิชาการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ของการพัฒนาท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ความส าคัญในมาตรา 8 ข้อ 6 กล่าวถึงหน้าที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหน้าที่ประสานความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน  ท้องถิ่น 
เพื่อการพัฒนาประเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จัดการศึกษาทั้ง
ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 48 หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะต่างๆ ดังนี้ คณะ
ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาการจัดการ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จ านวน 5 หลักสูตร 
ประกอบด้วย หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรชีววิทยา หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน และหลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะของบัณฑิตทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะการการปฏิบัติร่วมกับ
สถานประกอบการ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกไปร่วมปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสถานประกอบการ 
นอกจากนั้นยังเป็นช่องทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและ
ช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ในรูปแบบต่างๆ ทั้งหลักสูตรแบบ Degree และ Non Degree 
หลักสูตรระยะสั้นรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นอกจากนั้นด้าน
การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรยังมีผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรและ
จังหวัดตาก ได้แก่ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อเสริมการท าเกษตรแบบแม่นย า และ
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ทางการเกษตรในพื้นที่เป้าหมายของ
จังหวัดก าแพงเพชรและจังหวัดตาก และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมภูมิสารสนเทศและกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบพหุวิธีเพื่อสนับสนุนการจัดการระบบน้ าชุมชนและการเกษตร รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร และด้านการเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่า 
การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และจากสถานการณ์สังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันที่ประเทศไทยก าลังเผชิญ และปัญหาการแพร่เชื้อ
ของโรคระบาด COVID-19 ท าให้เกิดผลกระทบมหาศาลทั้งในด้านเศรษฐกิจ และการใช้ชีวิต ระบบอุดมศึกษา
ก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์สถานการณ์ในอนาคตโดยค านึงถึงโลกหลังโควิด (Post 
COVID World) เป็นตัวตั้ง ซึ่งถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายส าหรับการปรับเปลี่ยนการด าเนินชีวิตในยุค New 
Normal เพื่อให้นักศึกษาได้รับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัลและการฝึก
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ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยยังน าองค์ความรู้ทางวิชาการถ่ายทอดสู่ชุมชน
และท้องถิ่นเพื่อน าไปประยุกต์ใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ ภายหลังจาก
เผชิญสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ และการแพร่เชื้อของโรคระบาด COVID-19 บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ 
ได้แก่ 1) ต่อยอดอดีต 2) ปรับปรุงปัจจุบัน และ 3) สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ การวางรากฐานประเทศสู่อนาคต และเป็น
กลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว สร้างและพัฒนาคน ให้เป็น Smart Citizen โดยจะต้องเปิด
โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ า  ผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ศตวรรษที่ 21 มีงานท าในสาขาอาชีพใหม่ ๆ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สามารถแข่งขัน
ในเวทีโลกได้ มีทักษะแห่งอนาคตของคนวัยท างาน (Skill for the Future) ทั้ง Upskill และ Reskill  

จากข้อมูลที่กล่าวเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีความต้องการสร้าง Value-based 
Economy ให้กับพื้นที่โดยการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 
Learning) สู่การพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
ในรูปแบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) และหลักสูตรในรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และเพื่อ
ยกระดับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับสถานประกอบการและ
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

โดยมีกรอบแนวคิดการด าเนินโครงการดังภาพที่ 1 

 
 

3. ผลส าเร็จของโครงการ : ที่สะท้อนถึงตัวชี้วัด  

1) มหาวิทยาลัยมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมและด้าน
การบริการสู่การสร้าง Value-based Economy 

2) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) 
3) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับ

สถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
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4) คณาจารย์ นักศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการสร้าง
นวัตกรรมพัฒนาท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21  

 

4. วัตถุประสงค์โครงการ : เพ่ือ เพ่ิม / ลด / ส่งเสริม / พัฒนา / สนับสนุน ฯลฯ 

1) เพ่ือจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีและ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่การสร้าง Value-based Economy 

2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

3) เพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกับสถาน
ประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย/จ านวน :   

 จ านวน หน่วยนับ 
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 10,200 คน 

1. บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร 
ตาก สุโขทัย พิจิตร 

300 คน 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
พิจิตร 

300 คน 

3. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร 

200 คน 

4. นักเรียน นักศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร 700 คน 
5. ประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการในเขตพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 

พิจิตร 
100 คน 

6. ประชาชนกลุ่มวัยท างาน ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร ตาก สุโขทัย 
พิจิตร 

300 คน 

7. ประชาชนในพื้นท่ีบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  1,500 คน 
8. บุคลากรในสถานประกอบการในพ้ืนที่พ้ืนที่จังหวัด ก าแพงเพชร และตาก 100 คน 
9. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 6,500 คน 
10. บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 200 คน 

หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการจ านวนทั้งสิ้น 50 หน่วยงาน 
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6. ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) : ต้องอธิบายด้วยว่า output / outcome ที่ได้นั้น สอดคล้อง /  

      สนับสนุน หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

 ผลผลิต (Output) 
1) ชุมชน ท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ

คุณภาพชีวิตในยุควิถีใหม่ (New Normal) 
2) ประชาชนทุกกลุ่มในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับโอกาสในการ

เข้าถึงการศึกษาตลอดชีวิตและได้รับการพัฒนาทักษะในช่องทางท่ีหลากหลาย 
3) ประชาชนที่เข้าร่วมการพัฒนามีโอกาสน าความรู้และประสบการณ์จากการ Upskill/Reskill 

มาเทียบโอนเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
4) บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 

21 
ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ประชาชน สถานประกอบการในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น/ต้นทุนลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนจาก
องค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก 

2) บัณฑิตและประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง (Value-based Economy) 

3) เกิดการบูรณาการเชิงพ้ืนที่ (Area-based Community) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพื้นที ่

 

7. ขั้นตอนการด าเนินงาน และแผนการด าเนนิงาน (ปีงบประมาณ 2565)  

กิจกรรมต้นทาง  
1. ปรับระบบและกลไกด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ได้แก่ 
 1.1 ท าการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มเชิง
พ้ืนที ่ 
 1.2 ท าการถอดบทเรียนเพ่ือน าผลจากการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) มาเป็น
ปัจจัยร่วมในการพิจารณาในการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น 
 1.3 พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพ่ือให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดีคนเก่งที่มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อความเจริญก้าวหน้า ลดความเหลื่อมล้ า ท้องถิ่น/เมือง/โลก 

2. สร้างงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/ระบบฐานข้อมูล (KPRU Research Hub) และการจด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัติ/อนุสิทธิบัตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจาก
งานวิจัยในพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย 

3. การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในรูปแบบที่หลากหลาย 
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เช่น การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือยกระดับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) 
ร่วมกับสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ 

กิจกรรมกลางทาง  
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน เพ่ือยกระดับการผลิตและพัฒนาก าลังคน
คุณภาพสูงในการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ Value-
based Economy ประกอบด้วย 
     1.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) ด้วย
ระบบดิจิทัลส าหรับนักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal 
     1.2 การพัฒนาหลักสูตร “หลักสูตรผลิตผู้ประกอบการ” 
     1.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ทางอาชีพให้
พร้อมรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ 
    1.4 การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นท้ังระบบ เช่น  
  - การจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะฯ ประสานงาน และด าเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดย
บูรณาการร่วมกัน 
  - การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง 
  - การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพ่ิมช่องทางการตลาด 

2. ถ่ายทอดผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่การสร้าง Value-based Economy 

กิจกรรมปลายทาง  
1. จัดระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) และรองรับหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  
 
8. สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ 

- งบบุคลากร   0    บาท 

- งบด าเนินงาน  3,700,000   บาท 

- งบลงทุน (ไม่แนะน าให้มี) 0    บาท  

- งบเงินอุดหนุน    500,000   บาท 

- งบรายจ่ายอื่น  0    บาท 
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9. รายละเอียดตัวคูณโดยละเอียด  (พร้อมแนบไฟล์ Excel รายละเอียดแตกตัวคูณด้วย) 

กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
กิจกรรมต้นทาง 1,200,000 

กิจกรรมที่ 1 : ปรับระบบและกลไกด้านการสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 0 
- ท าการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มเชิงพื้นที่ 0 
- ท าการถอดบทเรียนเพื่อน าผลจากการด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T) มาเป็นปัจจัยร่วมในการพิจารณาใน

การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่เพ่ือตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น 
0 

- พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นคนดีคนเก่งที่มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อ
สังคม ต่อความเจริญก้าวหน้า ลดความเหลื่อมล้ า ท้องถิ่น/เมือง/โลก 

0 

กิจกรรมที่ 2 : สร้างงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลย/ีระบบฐานข้อมูล (KPRU Research Hub) และการจดลขิสิทธิ์/
สิทธิบัต/ิอนุสิทธิบัตร เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจยัในพื้นที่และชมุชน
เป้าหมาย 

500,000 

- เงินอุดหนุนจัดท างานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย จ านวน 10 เรื่อง 20,000 บาท/เรื่อง  200,000 
- เงินอุดหนุนจัดท านวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่และชุมชนเป้าหมาย 20,000 บาท/เรื่อง จ านวน 10 เรื่อง 200,000 
- ค่าเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 5,000 บาท/เรื่อง*10 เรื่อง 50,000 
- ค่าใช้จ่ายในการจดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 5,000 บาท/เรื่อง*10 เรื่อง 50,000 

กิจกรรมที่ 3 : การพัฒนา/ปรับปรุง หลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ทอ้งถิ่นและช่วยในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น การพัฒนาหลักสูตร
ระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Lifelong Learning) การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือยกระดับการพัฒนา
ทักษะของบัณฑิตและแรงงานในชุมชน (Upskill/Reskill) ร่วมกบัสถานประกอบการและภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

700,000 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรม มื้อละ 50 บาท จ านวน 30 คน*3 ครั้ง  4,500 
- ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม มื้อละ 30 บาท ต่อคน จ านวน 2 มื้อ ต่อวัน จ านวน 30 คน *3 ครั้ง 5,400 
- ค่าจัดท าหลักสูตร 10 รายวิชา 681,100 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 30 ชุด*100 บาท/ชุด*3 ครั้ง 9,000 

กิจกรรมกลางทาง 2,930,000 
กิจกรรมที่ 4 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและช่วยในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศร่วมกับสถานประกอบการ/หน่วยงาน เพ่ือยกระดับการผลิตและพัฒนาก าลังคนคณุภาพสูงในการพัฒนา
ชุมชนเชิงพ้ืนที่ ให้สอดคล้องกบัการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ Value-based Economy 

470,000 

กิจกรรมที่ 5 : การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน (Life Long Learning) ด้วยระบบดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรม มื้อละ 50 บาท จ านวน 30 คน*3 ครั้ง  4,500 
- ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม มื้อละ 30 บาท ต่อคน จ านวน 2 มื้อ ต่อวัน จ านวน 30 คน *3 ครั้ง 5,400 
- ค่าจัดท าหลักสูตร 10 รายวิชา 440,000 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม เช่น แฟ้ม, กระดาษ, หมึกพิมพ์, ปากกา จ านวน 10 หลักสูตร (ขอถัวเฉลีย่ทุกรายการ) 11,100 
- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 30 ชุด*100 บาท/ชุด*3 ครั้ง 9,000 

กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาหลักสูตร “หลักสูตรผลิตผู้ประกอบการ” 100,000 
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กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวฒุิพัฒนาหลักสูตร จ านวน 10 คน*2,500 บาท/คน 25,000 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรจ านวน 10 คน*2,500 บาท/คน 25,000 
- ค่าจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิหา PLO จ านวน 10 คน*2,500 บาท/คน 25,000 
- ค่าจัดประชุมพัฒนา/ยกร่างหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตร  10,000 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 3 ครั้ง *5,000 บาท/ครั้ง 15,000 

กิจกรรมที่ 7 : กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ทางอาชีพให้พร้อม
รองรับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

818,000 

- ค่าเดินทาง และค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จากท้ัง 12 กิจกรรมย่อย 72,200 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ช่ัวโมงละ 400 บาท รวมทั้งสิ้นจ านวน 300 ช่ัวโมง จากท้ัง 12 กิจกรรมย่อย 120,000 

- ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ (ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) คนละ 500 บาท/วัน จ านวน 30 คน คนละ 2 วัน 30,000 

- ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมลู ชุดละ 15 บาท จ านวน 1,000 ชุด 15,000 

- ค่าเบี้ยเลีย้งอาจารย์ ผู้บริหาร เจา้หน้าท่ี และนักศึกษาส าหรับเดินทางลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม วันละ 240 บาท 24,000 

- ค่าที่พักอาจารย์ ผู้บรหิาร เจา้หน้าท่ี วิทยากร และนักศึกษา คืนละ 1,000 บาท 20,000 

- ค่าอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้ารว่มกิจกรรม มื้อละ 50 บาท จ านวน 2000 คน 100,000 

- ค่าอาหารว่างส าหรับผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม มื้อละ 30 บาท ต่อคน จ านวน 2 มื้อ ต่อวัน จ านวน 2000 คน 120,000 

- ค่าสื่อประชาสมัพันธ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จ านวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 5,000 บาท 60,000 

- ค่าลงทะเบียนส าหรับฝึกอบรมของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 10 คน คนละ 2000 บาท 20,000 

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม เช่น แฟ้ม, กระดาษ, หมึกพิมพ์, ปากกา จ านวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ครั้ง (ขอถัว
เฉลี่ยทุกรายการ) 

58,000 

- ค่าหน่วยกิตสะสมคดิจากค่าบ ารงุการศึกษาภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละ 9,600 บาท สามารถ
ลงทะเบียนได้ 7 วิชา เฉลี่ยวิชาละ 1,370 บาท ดังนั้น 1 วิชาเมื่อน ามาแยกได้ 3 หลักสตูรอบรมเฉลี่ยหลักสตูรอบรมละ 457 
บาท เมื่อหลักสูตรตั้งเป้าผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 20 คน จะคิดค่าสะสมหน่วยกติ เท่ากับ 457 * 20 * 13 

118,800 

- ค่าตอบแทนล่วงเวลาส าหรับวิทยากรและเจ้าหนา้ที่ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม 15,000 

- ค่าจัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างถ่ายเอกสารประเมินโครงการ ค่าจา้งจัดท าเกียรติบัตร 
ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าจา้งจัดท ารูปเลม่รายงานผลการด าเนินงานโครงการ จ านวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 4 ครั้ง (ขอถัว
เฉลี่ยทุกรายการ) 

15,000 

- ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีในการการจัดอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะ (Hard 
Skills) วิชาชีพทางการบัญชียุค Thailand 4.0 

15,000 

- ค่าวัสดุส าหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์อญัมณีเพื่อออกใบรับรองอัญมณี  15,000 

กิจกรรมที่ 8 : การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ 1,542,000 
    8.1 การจัดต้ังศูนย์อัจฉริยะฯ ประสานงาน และด าเนินงานกจิกรรมภายใต้โครงการโดยบูรณาการร่วมกัน 

- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการด าเนินการจดัตั้งศูนย์อัจฉรยิะเพื่อการส่งเสริมนวตักรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหา
ท้องถิ่นทั้งระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และหน่วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่จ านวน 6 หน่วย 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานงานการถ่ายทอดนวัตกรรม 8 กลุ่มเรื่อง (5 คน 5 ครั้ง 240 บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายตามความต้องการชุมชนหรือชุมชนร้องขอโดย

ใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (2 เรื่อง เรื่องละ 15,000 บาท) 

276,000 
200,000 

 
6,000 
30,000 
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กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อจัดท านวัตกรรมพร้อมใช้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ (8 กลุ่มเรือ่ง กลุ่มเรื่องละ 

5,000 บาท) 
40,000 

 
    8.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการปลกูอ้อยและมนัส าปะหลัง 

- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยและมัน

ส าปะหลัง (2 ครั้ง 15,000 บาท) 

160,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 
30,000 

    8.3 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการจัดการระบบน้ าชมุชนและการเกษตร 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อสนับสนุนการจดัการระบบน้ าชุมชน

และการเกษตร (2 ครั้ง 20,000 บาท) 

160,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 
30,000 

    8.4 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรแบบแม่นย า 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

130,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 

    8.5 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 

160,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
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กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอก

ควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง (2 ครั้ง 15,000 บาท) 

2,800 
30,000 

    8.6 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรเ์พื่อเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอก

ควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง (2 ครั้ง 15,000 บาท) 

160,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 
30,000 

    8.7 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลดปัญหาความเหลื่อมล้ าของกลุ่มชาติพันธุ์ 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

130,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 

    8.8 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือออกแบบที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ประสบภัยพิบัติ 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

130,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 

    8.9 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ 
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (150 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (2 คน คนละ 800 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (150 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 

130,000 
30,000 
36,000 
51,200 
2,000 
2,000 
6,000 
2,800 
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กิจกรรม/ตัวคูณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
    8.10 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุชน และเพ่ิม
ช่องทางการตลาด 

- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตัิการ (50 คน 2 วัน 2 ครั้ง 50 บาท) 
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏบิัติการ (50 คน 2 วัน 2 ครั้ง 30 บาท 2 มื้อ) 
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร (1 คน 1,000 บาท 8 ช่ัวโมง 2 วัน 2 ครั้ง) 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจดัโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท) 
- ค่าจัดท าไวนลิประกอบการน าเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 400 บาท) 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (50 ชุด ชุดละ 40 บาท) 
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
- ค่าสนับสนุนการด าเนินการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ (5 ผูป้ระกอบการ ผู้ประกอบการละ 10,000 บาท) 

106,000 
 

10,000 
12,000 
25,600 
2,000 
2,000 
2,000 
2,400 
50,000 

กิจกรรมปลายทาง 70,000 
กิจกรรมที่ 9 : จัดระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาตลอดชีวติ (Lifelong 
Learning) และรองรับหลักสูตรในรูปแบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

70,000 

- ค่าตอบแทนผู้วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบธนาคารหน่วยกิต (2 คน 1,200 บาท 8 ช่ัวโมง 1 ครั้ง) 19,200 
- ค่าศึกษาดูงานระบบธนาคารหนว่ยกิต 30,800 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม จ านวน 2 ครั้ง*10,000บาท/ครั้ง 20,000 

รวมท้ังสิ้น 4,200,000 

 

 

******************** 


