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คำนำ 

  คู่มือการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู ่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม การพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู ้ได้รับการจ้างงานได้ระดม
ความคิดอย่างสร้างสรรค์บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่เป้าหมายโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน) กว่า 437 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ 
ผ ่ า นการ เ ร ี ยนร ู ้ แ ล ะปฏ ิ บ ั ต ิ จ ร ิ ง ในช ุ มชน  ( Community-integrated Learning) ภาย ใต ้ โ จทย์                         
“แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยตั้งเป้าหมาย มีผู ้เข้าร่วมโครงการ                 
ไม่น้อยกว่า 40 ทีม เพ่ือคัดเลือก 5 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงและเข้าแข่งขัน
ในระดับประเทศต่อไป 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า คู่มือฉบับนี้คงจะมีประโยชน์ต่อเครือข่าย
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในการกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) 
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
เคร ือข ่ายมหาว ิทยาล ัยกล ุ ่ มภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือตอนบน  หากมหาว ิทยาล ัยในกลุ่ มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติมเกี่ยวกับการกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T 
Hackathon2021) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว
ให้ประเทศ) เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้
โดยตรง ซึ่งพร้อมจะให้ความร่วมมือด้วยเป็นอย่างดี  

 

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                                                       30 พฤษภาคม 64 
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สารบัญ 
   
 หน้า 

 
คำนำ ก 
สารบัญ  ข 
Timeline ค 
     คู่มือการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) ภายใต้โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เครือข่าย
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

1 

1. ที่มาและความสำคัญ  1 
2. วัตถุประสงค์  2 
3. เป้าหมายโครงการ 2 
4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 
5. ระยะเวลาการดำเนินการแข่งขัน 3 
6. กระบวนการ U2T Hackathon เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 4-6 
7. เกณฑ์การประเมินการแข่งขัน 6-7 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 7 
9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก่ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 7 
10. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 7 
11. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม/ช่องทางการติดต่อประสานงาน 8 
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1. ที่มาและความสำคัญ 

ตามท่ี คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ดำเนิน
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วย
บูรณาการโครงการ (System Integrator) ครอบคลุมการจ้างงาน  ประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 
จำนวน 60,000 ตำแหน่ง และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน ในการนี้ สป.อว. ได้กำหนดจัดการแข่งขันแฮกกะธอน (Hackathon) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม     
การพัฒนาทักษะแก่ผู ้เข้าร่วมโครงการที ่เปิดโอกาสให้ผู ้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์                    
บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ตำบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรม                  
ที่ตอบโจทย์กับบริบทในพ้ืนที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) ภายใต้
โจทย์ “แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” โดยตั้งเป้าหมาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่า 320 ทีม หรือ 2,000 คน โดยมอบหมายให้สถาบันอุดมศึกษา 8 เครือข่าย ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดแข่งขัน
ระดับภูมิภาค เพ่ือคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม นำแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงและเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป 
 มหาว ิทยาล ัยราชภัฏเลย ในฐานะ Node  ดำเน ินการจ ัดแข ่งข ันระด ับภ ูม ิภาค เคร ือข ่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะต้องทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 40 ทีม จากจำนวนสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 14  แห่ง รวมตำบลที่รับผิดชอบกว่า 437 ตำบล เพ่ือเพ่ือพัฒนา
ทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที่ เป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based 
Learning) ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community-integrated Learning) ภายใต้โจทย์ “แนวทาง
แก ้ ป ั ญหา  (Solution) ข ั บ เคล ื ่ อน เศรษฐก ิ จฐานราก”  ใน  4  ด ้ าน  ได ้ แก ่  ( 1 )  Creative Economy                                        
(2 )  Technology/Health Care (3 )  Circular Economy และ (4 )  Art and Culture และค ั ด เล ื อกต ั วแทน                           
จำนวน 5 ทีม เข้าแข่งขันในระดับประเทศ เพื่อต่อยอดการดำเนินการบูรณาการโครงการในพื้นที่เป็นไปอย่างมี

คู่มือการจัดกิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) 
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
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ประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการผ่านกระบวนการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกา
ธอน (Hackathon) ตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กำหนดให้
มหาวิทยาลัย โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่ ทำงานประสานและ
ร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง จัดกิจกรรมการ
แข่งขัน Hackathon ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้
ประเทศ) ระดับภูมิภาค เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. วัตถุประสงค์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 

2.1 เพื่อพัฒนาทักษะแก่ผู ้ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล 
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์
ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการในพื้นที ่เป็นศูนย์กลางหรือ
เป้าหมาย (Problem-based Learning)  

2.2 เพื ่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon)                          
ไม่น้อยกว่า 40 แนวทาง/นวัตกรรม ของสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่ 
ทำงานประสานและร่วมงานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น  ภายใต้โจทย์ “แนวทาง
แก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก”  

3. เป้าหมายโครงการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) 
 3.1 เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 40 ทีม สมาชิกในทีมประมาณ 5-7 คน 
 3.2 พ้ืนที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย 
ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ จำนวน 40 ทีม จาก 437 ตำบล ดังนี้ 
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4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

4.1 ผู้ข้าร่วมกิจกรรม จัดเป็นทีม ๆ ละ 5-7 คน โดยใน 1 ทีมประกอบด้วย 
 - บัณฑิต นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม 
รายตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 

- ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ ผู้สืบทอดภูมิปัญญา และผู้นำชุมชนในพ้ืนที่/ตำบล 

4.2 ทีมตอ้งผ่านการเสนอชื่อจากสถาบนัอดุมศกึษาในโครงการท่ีรบัผิดชอบ โดยมีลกัษณะขอ้ใดขอ้หน่ึง ดงัน ี้ 
  - เป็นทีมที่มาจากพ้ืนที่/ตำบลเดียวกัน 
  - เป็นทีมที่มาจากต่างพ้ืนที่/ตำบล  แต่มีลักาณะปัญหาที่คล้ายกัน 
 4.3 เป็นทีมที่มีลักษณะเฉพาะตามบริบท/ปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ หรือ อัตลักษณ์พื้นถิ่น และอยู่ใน 
4 ประเด็น คือ 1) Creative Economy 2) Technology/Health care 3) Circular Economy และ 4) Art and 
Culture 
 

5. ระยะเวลาการดำเนินการแข่งขัน (Timeline) 
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6. กระบวนการ U2T Hackathon เครือข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/แนวทาง 
6.1 คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยใน

เคร ือข ่ายภ ูม ิภาคกล ุ ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

ขั้นตอนการคัดกรองคุณสมบัติผู ้เข้าร่วม
โครงการ ตามข้อ 4 ณ วันที่ส่งใบสมัคร
เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องมีองค์ประกอบของ
ทีมครบถ้วน ทั ้งจำนวน และประเภท 
รวมถึงพื้นที่ที่นำเสนอต้องสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของตำบล 
 

6.2 ประกาศโจทย์ที่จะนำมา
แข่งขัน 

ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยใน
เคร ือข ่ายภ ูม ิภาคกล ุ ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
 

สถาบันอุดมศึกษาจะประกาศผลการ
คัดเลือกโจทย์ที่นำมาเข้าแข่งขัน ทั้งนี้ยัง
เปิดโอกาศให้ทีมที ่ เสนอโจทย์ไม่ผ ่าน
สามารถนำโจทย ์ท ี ่ประกาศมาเสนอ
แนวทางแก้ปัญหา โดยเทียบเคียงใช้พื้นที่
ดำเนินการของตนเองได้โดยอาจมีปัจจยัสู่
ความสำเร็จที่ไม่เหมือนกันในแต่ละพ้ืนที่ 
 

6.3 Problem Submission ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

เป็นกระบวนการสรุป และคัดกรองปัญหา
ของทีมที่นำมาเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้ง
จ ั ดทำรายงานเบ ื ้ องต ้น  ( Inception 
Report) ได้แก่ แผนการดำเนินงานโดย
ละเอียดและข้อมูลโจทย์/ปัญหาที่ผ่านการ
ค ั ด เล ื อก เพ ื ่ อ ให ้ เห ็ นความท ้ าทาย 
กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา หลังจากมี
การเก็บข้อมูลตำบลแล้ว เป็นการมองหา
ช่องว่าง โอกาสที่จะขยายงานการพัฒนาสู่
ความยั่งยืนโดยใช้กระบวนการแฮกกาธอน 
(Hackathon)  
 

6.4 การให้ความรู้ใน 4 ประเด็น
ได้แก่  
1) Creative Economy  
2) Technology/Health care 
3) Circular Economy  
4) Art and Culture 

ดำเนินการโดย  
สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 

กระบวนการให้ความรู ้ในประเด็นที ่จะ
นำมาพัฒนา solution โดยผู ้เช ี ่ยวชาญ
และผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรมสามารถขอรับ
คำปรึกษาได้ตามช่องทางที่คณะทำงาน
จากส่วนกลางกำหนดตารางเวลาไว้ 
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ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/แนวทาง 
6.5 การบรรยาย เพื ่อการสร้าง
แรงบันดาลใจ 

ดำเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน 

ทางผู ้จ ัดงานจะจัดหาวิทยากรเพื ่อให้
ความรู้ในการจัดทำโครงการเทคนิคการ
นำเสนอผลงาน และแนวคิดทางด้านแนว 
ทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที ่ตอบ
โจทย์กับบริบทในพื้นที่ สำหรับทีมที่เข้า
ร่วมการแข่งขัน รวมถึงจัดให้มีนักพูดเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจ ในการแข่งขันระดับ
ภูมิภาค (เครือข่ายภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือตอนบน) ทางระบบ online 

6.6 รับข้อเสนอแนวทางแก้โจทย์
ปัญหา 
 

ดำเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ
คณะกรรมการต ั ดส ิ น ก าร
แข่งขัน 

กระบวนการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอ 
solution ในการพ ัฒนา ตามโจทย ์ที่
ประกาศโดยคณะกรรมการแต่ละภูมิภาค 
ซึ่งหากเกินจำนวนที่กำหนดไว้ว่าจะนำมา 
pitching on site สถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นเจ้าภาพแต่ละภูมิภาค  
สามารถบร ิหารจ ัดการได ้ตามความ
เหมาะสม ในรูปแบบ Paper/Video และ
อ่ืนๆ 
 

6.7 การแข่งขันระดับภูมิภาค ดำเนินการโดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การจัดการแข่งขันที่ให้ผู ้ร่วมโครงการที่
ผ ่ านการค ัดกรองมานำเสนอแนวคิด             
ใช้เวลาการนำเสนอ 7 นาทีและถามตอบ 
10 นาท ี
 

6.8 Implement & Incubation 
 

ดำเนินการโดย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
2. ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก  
3. Mentor 

เป็นกระบวนการที ่สถาบันอุดมศึกษาที่
เป็นเจ้าภาพจัดการสนับสนุนค่าใช้จ่าย     
จำนวน 50,000 บาทต ่อท ีม เพ ื ่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการนำแนวคิด ทางเลือกใน
การแก ้ โจทย ์ ไปดำเน ินการในพ ื ้นที่               
พร้อมทั ้งเก็บรวมรวมวิเคราะห์ข ้อมูล    
การขยายผลสู่พื้นที่อื่น ปัจจัยในพื้นที่ที่จะ
ทำให้ทางเลือกสามารถ ใช้อย่างยั ่งยืน 
นำไปสู่การบรรจุแผนชุมชนต่อไป 
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ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ รายละเอียด/แนวทาง 
6.9 การแข่งขันระดับประเทศ ดำเนินการโดย  

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. 
คณะทำงานส่วนกลาง สป.อว. กำหนด
จัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือก ทีมจาก 40 
ท ีม จาก 8 ภ ูม ิภาคให ้ เหล ือท ีมท ี ่ มี  
solution ยอด เย ี ่ ย ม  จ ำนวน  5  ที ม                 
กำหนดจ ัดการแข ่ งข ัน ในช ่วง เด ื อน
พฤศจิกายน 2564 
 

7. เกณฑ์การประเมินการแข่งขัน    

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
7.1 คัดกรองคุณสมบัติ 7.1.1 องค์ประกอบของทีมครบถ้วน 

7.1.2 เอกสารลงทะเบียนครบถ้วน 
1.3 พ้ืนที่ที่เลือกอยู่ภายใต้โครงการ ปี พ.ศ. 2564 

2. Problem Submission 2.1 ความสอดคล้องกับพ้ืนที่ 
2.2 ขอ้มูลพ้ืนฐานเพียงพอในการวิเคราะห์ปัญหา 
2.3 มีความท้าทาย 
2.4 แสดงเครื่องมือในการวิเคราะห์ได้ชัดเจน 
2.5 อยู่ในกรอบแนวทางตามขอบเขตการดำเนินงาน 
2.6 มีองค์ประกอบของทรัพยากรที่เอ้ือต่อความสำเร็จ 
2.7 โอกาสในการขยายผลไปใช้ในพ้ืนที่อ่ืน 

3. Regional Pitching  3.1 การนำเทคโนโลยี /ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
3.2 ความคิดสร้างสรรค 
3.3 การมีความร่วมมือกับคนและชุมชน เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
3.4 สามารถนำแนวคิด (solution) ไปใช้ได้จริง 
3.5 การขยายผลไปใช้ในพื้นที่อ่ืน scale up 
3.6 มี ีvalue added ในการส่งมอบให้พ้ืนที่/ชุมชน 
3.7 ความใหม่ของคุณค่าที่ส่งมอบ value proposition 
3.8 การจัดการเชิงธุรกิจ/แผนธุรกิจ/การสร้างชุมชนนวัตกรรม 
3.9 เลือกเทคโนโลยี/ความรู้/แนวทาง ที่สอดคล้องกับปัญหา 

4. Incubation 
 

มีกีารติดตาม ให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
5. National Pitching 5.1 Creative 

5.2 Value added Community 
5.3 Sustainable 
5.4 Scale up 
5.5 Business model 
5.6 Outcome (Socioeconomic / Education / Quality of life / etc.) 

 

8. การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมแข่งขันระดับภูมิภาค สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 

10.1 คณะกรรมการบริหารจัดกิจกรรม เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ การแข่งขัน การจัดสิ่งอำนวยความ
สะดวก การกำกับติดตามการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน 

10.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน กรรมการ
จากแต่ละภูมิภาค 5 ท่าน และกรมการจากส่วนกลาง 5 ท่าน ทำหน้าที่คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากภูมิภาคละ               
40 ทีม ให้เหลือ 5 ทีม เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะและนำความคิดที่ผ่านการคัดเลือกไปสู่การปฏิบัติและนำเข้า
การแข่งขันระดับประเทศต่อไป 

9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก่ทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
 9.2 ค่าท่ีพักระหว่างแข่ง 
 9.3 ค่าอาหารในระหว่างการแข่งขัน 
 9.4 Seed Money สำหรับทีมที่ชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย 
 9.5 ประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมเป็นรายบุคคล 

10. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ 
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11. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม/ช่องทางการติดต่อประสานงาน 

 รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ชาย พวงจันทร์  โทรศัพท์ 086-459-0280  
 นายยศพัทธ์ อาษานอก โทรศัพท์ 095-6677292 
 ศูนย์ประสานงานชั่วคราว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
Email : 1tambon1lru@gmail.com 
 

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



ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ªÑ่Ç¤ÃÒÇ â¤Ã§¡ÒÃÂ¡ÃÐ´ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁÃÒÂµÓºÅáºººÙÃ³Ò¡ÒÃ 
(ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÙ‹µÓºÅ ÊÃŒÒ§ÃÒ¡á¡ŒÇãËŒ»ÃÐà·È : U2T) ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àÅÂ
234 ¶¹¹àÅÂ-àªÕÂ§¤Ò¹ ÍÓàÀÍàÁ×Í§ ¨Ñ§ËÇÑ´àÅÂ 42000
â·ÃÈÑ¾·�/â·ÃÊÒÃ : 042-814643   ÍÕàÁÅ : 1tambon1lru@gmail.com
Facebook Fan page : ÈÙ¹Â�»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ U2T ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àÅÂ


