เอกสารหมายเลข 6
รายละเอียดโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)
ภายใต้คาของบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน

: มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

ชื่อโครงการ

: โครงการยกระดับการส่งเสริมศักยภาพคนให้มีคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยระบบนิเวศ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ Value-based Economy

วงเงิน (บาท) : 20,000,000 (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
 โครงการใหม่ ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถึง พ.ศ. 2565
 โครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว (หากเป็นโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว ให้ระบุความก้าวหน้าของโครงการด้วย)
โปรดระบุกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง
กิจกรรมที่ 1 : ปฏิรูประบบบริหารจัดการ กากับดูแล และพัฒนาระบบอุดมศึกษาในภาพรวมให้ตอบโจทย์ประเทศ
ได้แก่ Policy deployment การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตาม Outcome-based และการยกระดับธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 2 : ปฏิรูปกลไกการเงินและงบประมาณการอุดมศึกษาให้เป็นเครื่องมือผลักดันให้ สถาบันอุดมศึกษาตอบ
โจทย์ประเทศมากขึ้น ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณแบบอิงอุปสงค์ (Demand-side) และการผลักดันการจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
พัฒนาอุดมศึกษา
 กิจกรรมที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อการผลิตและพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง ได้แก่ ส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) การปรั บ ปรุงกฎระเบียบ มาตรฐานและคุณภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาบุคลากร
หลักสูตร คณะ และสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ และจัดทาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา
 กิจกรรมที่ 4 : วางแผนการผลิตกาลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ ได้แก่ การประเมินการผลิตกาลังคนตามสภาพจริงในปัจจุบัน และการพัฒนาระบบประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อการผลิตกาลังคน
 กิจกรรมที่ 5 : การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้และทักษะทางอาชีพให้พร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) และขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษาที่ภาคส่วนผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมดาเนินการ
กิจกรรมที่ 6 : การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน
มหาวิทยาลัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการ และ พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurial Education
กิจกรรมที่ 7 : การสร้างเสริมและการเคลื่อนย้ายบุคลากรศักยภาพสูงเพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจ
สังคม และชุมชน ได้แก่ Domestic & International Academic & Research Mobility และ Talent Mobility
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หลักการและเหตุผลของโครงการ
การพัฒนาประเทศตามเป้าหมายวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจ แบบเดิมไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) เพื่อให้ประเทศได้มีโอกาสพัฒนาเป็นกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง
ซึ่งโมเดลนี้จะสาเร็จได้ต้องใช้แนวทางสานพลัง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการศึกษาและ
สถาบั น วิจั ย ต่าง ๆ เพื่อขับ เคลื่ อนไปในทิศทางเดียวกัน อุดมศึกษามีบทบาทส าคัญในการพัฒ นากาลั งคนที่มีศักยภาพและ
ความสามารถระดับสูงในสายวิชาการ ระดับมันสมอง (Brainpower) และวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Manpower) ซึ่งในปัจจุบันพบว่า
กาลังคนระดับสูงที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ตรงตามความต้องการของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอที่จะรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต รวมถึงความต้องการผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตไปจนถึงการสร้าง นวัตกรรมสินค้าและ
บริการจานวนมาก อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อน เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (Performance) และศักยภาพ (Potential) ในมิติด้าน
ความเชี่ย วชาญของบุ คลากร องค์ความรู้ นวัตกรรม ผลการวิจัย ภาคีเครือ ข่าย และแหล่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มี พบว่า
มหาวิทยาลัย มีความสามารถในการเป็ นสถาบั นอุดมศึกษาในกลุ่ มยุทธศาสตร์การพัฒ นาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area Based and
Community) ซึ่งมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแหล่งเสริมสร้างขุมพลังแห่งปัญญา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความใกล้ชิด
กับชุมชนท้องถิ่น และยังมีความพร้อมต่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน โดยจากการ
ดาเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นโดยร่วมกับจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยกาหนดให้ทุก
คณะที่รับผิดชอบพื้นที่เป้ าหมาย ให้ความสาคัญกับผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน มีการศึกษาความ
ต้องการหรือมีการระบุปัญหาของชุมชนที่ต้องการแก้ไข ให้ชัดเจน และให้ผู้นาและเครือข่ายชุมชนเป็นกลไกหลักในการร่วม
ดาเนินการ ซึ่งในกระบวนการพัฒนาจะต้องใช้องค์ความรู้ ผลงานวิจัยนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่นาไปปรับใช้ให้เหมาะสม
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้เข้าไปพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดตาก
จานวน 8 พื้นที่ ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 616 ครัวเรือน
ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 23.88 ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ จานวนทั้งสิ้น 9
ผลิตภัณฑ์ และชุมชนได้รับการพัฒนาเป็นแหล่ งท่องเที่ยวจานวน 2 ชุมชน โดยการลงพื้นที่ได้มีการนาองค์ความรู้และพัฒ นา
นวัตกรรม เช่น การนานวัตกรรมโรงอบแห้งรมควันเครื่องจักสานไม้ไผ่ไปใช้ในการแก้ปัญหาเชื้อราทาให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ไว้
ได้นาน และสามารถต่อรองราคาจากผู้พ่อค้าได้ การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปแป้งกล้วย การเข้าไปส่งเสริมการนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจชุมชนเข้าไปทุกชุมชน การยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟของชุมชนให้มีคุณภาพและมีแหล่งตลาดรับซื้อที่แน่นอน เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร
และจังหวัดตาก จานวนทั้งสิ้น 27 ผลิตภัณฑ์ ทาให้ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP หรือสินค้าชุมชนได้รับการยกระดับมาตรฐานสูงขึ้ น
และยังมีโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อให้บริการในการพัฒนาเยาวชนพัฒนากาลังแรงงานและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนอีกด้วย
ในด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีหลักสูตรที่เอื้อ ต่อการพัฒนากาลังคนในวัยแรงงานที่
สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงผู้ประกอบการและผู้สูงอายุจานวนทั้งสิ้น 54 หลักสูตร มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจานวน
กว่า 400 คน มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีศักยภาพ ซึ่งสามารถเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนชุมชนเชิง
พื้นที่ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ Value-based Economy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้สะสม รวบรวม และสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญา เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมมากมาย ที่เป็นนวัตกรรมที่มาจากงานวิจัยและการพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังเช่น นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยและมัน
สาปะหลัง การจัดการระบบน้าชุมชนและการเกษตร การติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ (Smart Farmer) และเกษตรแบบแม่นยา (Precision Agriculture) การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลด
ปัญหาความเหลื่อมล้า (Inequality) ของกลุ่มชาติพันธุ์ การออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ประสบภัยพิบัติ การจัดการขยะแบบ
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บูรณาการ และพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มช่องทางการตลาด ทาให้มีความพร้อม
ในการนานวัตกรรมดังกล่าวมาใช้ประโยชน์และเผยแพร่สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact) ที่สาคัญ ทั้งนี้ การถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคคล ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อการดารง
ชีพและให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต จะนาไปสู่ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนของทรัพยากรมนุษย์ สังคม ท้องถิ่น
และภูมิภาค
จึงเป็นหลักการและเหตุผลของโครงการนี้ ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบนิเวศให้เอื้อต่อวางแผนการพัฒนา
กาลังคนให้สอดคล้องกับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างความรู้และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรั บการเปลี่ ย นแปลงที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต และพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา ผ่าน
กิจกรรมที่สาคัญที่มีการดาเนินการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน ประกอบด้วย การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับ
การพัฒนาทักษะ (Reskill/ Upskill) ทางอาชีพให้พร้อมรองรับความต้ องการของตลาดแรงงาน การพัฒนากาลังคนเพื่อ เพิ่ม
สมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน การดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การส่งเสริม
นวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่น การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ การส่งเสริม
และพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม และการส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างท้องถิ่น สู่สากล ซึ่งครอบคลุม
ทุกมิติของการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) อันจะนาไปสู่การยกระดับการ
ส่งเสริมศักยภาพกาลังคนคุณภาพสูงเพื่อขับเคลื่อนชุ มชนเชิงพื้นที่ด้วยระบบนิเวศนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวคิดโครงการดังภาพที่ 1
ผลสาเร็จของโครงการ :
1. ร้อยละ 20 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรสามารถนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้งานที่
ตนเองทาอยู่หรือสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างรายได้ให้ตนเองได้ และผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาผลมาเก็บสะสมไว้ใน
ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้ และ/หรือได้รับการพัฒนาทักษะการทางานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
2. มีระบบและกลไกส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการชุมชนด้วยแนวคิดและไอเดีย (Concepts and Ideas)
KPRU Smart Entrepreneur Education
3. มีศูนย์ ดูแลสุ ขภาพผู้ สูงอายุ ที่มีความพร้อมด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการ และเป็นศูนย์ รวมการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาของผูสูงอายุ สงเสริมอาชีพ และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุและศูนย์ข้อมูลผู้สูงอายุ ในจังหวัดกาแพงเพชร
พร้อมทั้งเป็นแหล่งในการฝึกประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุของนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในจังหวัดกาแพงเพชร
4. ท้องถิ่นมีความเป็นสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาระดับสากล โดยการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ
5. เยาวชนสามารถนาทักษะและประสบการณ์จากการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และเผยแพร่ภายใต้อัตลักษณ์
ของท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานสู่การยกระดับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
6. มีการถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่พร้อมใช้งานจากผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) จานวน 8 กลุ่มเรื่อง
สู่ท้องถิ่น ได้แก่ 1) การปลูกอ้อยและมันสาปะหลัง 2) การจัดการระบบน้าชุมชนและการเกษตร 3) การพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer) และเกษตรแบบแม่นยา (Precision Agriculture) 4) การติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและ
การเผาในที่โล่ง 5) การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลดปัญหาความเหลื่อมล้าของกลุ่มชาติพันธุ์ 6) การออกแบบที่อยู่อาศัย
สาหรับผู้ประสบภัยพิบัติ 7) การจัดการขยะแบบบูรณาการ และ 8) การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young entrepreneur)
ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มช่ องทางการตลาด สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ ภายใต้ศูนย์อัจฉริยะเพื่อการ
ส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่
3

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร, 2563)
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วัตถุประสงค์หลักของโครงการ :
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพกาลังคนในวิชาชีพต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนา
บุคลากรของประเทศที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัย (Non-age Group) ได้แก่ เยาวชน ผู้ประกอบการ ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีความรู้ มีทักษะ มีความสามารถ ที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริห ารจัดการพื้นที่ด้วยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เป็นฐานการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจมูลค่าสูง (Value-based Economy) ให้แก่พื้นที่ชุมชนและประเทศ
วัตถุประสงค์ย่อยในแต่ละกิจกรรม :
1. เพื่อพัฒ นาก าลั งคนให้ มี ทัก ษะขั้ น สู ง พร้ อ มทั้ง สามารถน าความรู้แ ละทั ก ษะมาใช้ ใ นการแก้ ปัญ หา สร้างพั ฒ นา
นวัตกรรม และให้ทันองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้น
2. เพื่อเพิ่มช่องทางการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้ผู้อบรมสามารถนาผลการ
ฝึกอบรมจากการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/ Upskill) มาเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
3. เพื่อสร้างระบบและกลไกส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบชุมชนให้กับชุมชนท้องถิ่น
4. เพื่อสนับสนุนแนวคิดการเป็น Smart Entrepreneur ให้กับคนรุ่นใหม่ (นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร) และผู้ประกอบการยุคใหม่ในชุมชนท้องถิ่น
5. เพื่อยกระดับการเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ให้กับชุมชนท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนานักศึกษาและบุคลากรของสถานประกอบการให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในจังหวัด
กาแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง
7. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านทักษะการทางานที่เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงานของบุคลากรให้กับสถานประกอบการ
8. เพื่อจัดตั้งศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร
9. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสมีส่วนร่วมในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
10. เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้สากลในท้องถิ่น (Internationalization at Home)
11. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้พร้อมสู่การแข่งขันทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ
12. เพื่อจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
13. เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่พร้อมใช้งานจากผลงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) จานวน 8 กลุ่มเรื่อง
สู่ท้องถิ่น ได้แก่ 1) การปลูกอ้อยและมันสาปะหลัง 2) การจัดการระบบน้าชุมชนและการเกษตร 3) การพัฒนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์
(Smart Farmer) และเกษตรแบบแม่นยา (Precision Agriculture) 4) การติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและ
การเผาในที่โล่ง 5) การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลดปัญหาความเหลื่อมล้า (Inequality) ของกลุ่มชาติพันธุ์ 6) การออกแบบ
ที่อยู่อาศัย ส าหรั บผู้ป ระสบภัยพิบั ติ 7) การจั ดการขยะแบบบูรณาการ และ 8) การพัฒ นาผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่มช่องทางการตลาด สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ ภายใต้ศูนย์อัจฉริยะเพื่อการส่งเสริม
นวัตกรรมเชิงพื้นที่
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กลุ่มเป้าหมาย/จานวน :
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวนทั้งสิ้น
1. บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย
พิจิตร
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร
3. ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก
สุโขทัย พิจิตร
4. นักเรียน นักศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร
5. ประชาชนกลุ่มผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร
6. ประชาชนกลุ่มวัยทางาน ในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร
7. ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่จังหวัด กาแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิจิตร
8. ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้าคลองสวนหมาก
หน่วยงานที่ร่วมดาเนินการจานวนทั้งสิ้น

จานวน หน่วยนับ
7,350
คน
660
คน
600
220

คน
คน

940
คน
140
คน
390
คน
400
คน
4,000
คน
66 หน่วยงาน

ผลผลิต/ผลลัพธ์ : ในแต่ละกิจกรรมมีดังนี้
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ (Reskill/ Upskill) ทางอาชีพให้พร้อมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1. ได้หลักสูตรการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ
1. เกิดรายได้เข้ามหาวิทยาลัยจากการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill)
(Reskill/Upskill) ที่เป็นรายวิชาหนึ่งของหลักสูตร 2. หลักสูตรที่เกิดขึ้นสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านกาลังคนระหว่าง
ใด ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เช่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน สอดคล้อง
รายวิชาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ของหลักสูตร
กับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 3 สามารถยกระดับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ทล.บ. (เทคโนโลยีพลังงาน) นามาสร้างเป็นหลักสูตร หน่วยงานภายนอกในการเพิม่ ทักษะความรูเ้ พิ่มเติมให้แก่บุคลากรในภาครัฐ
upskill ได้ 3 หลักสูตรอบรม หลักสูตรละ 20
ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างตรงเป้าและนาไปใช้งานได้จริง
ชั่วโมง
3. ผู้รับการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) สามารถนาความรู้และ
2. ได้ความร่วมมือกับเครือข่ายในการพัฒนาทรัพยากร ทักษะมาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างพัฒนานวัตกรรม และให้ทันองค์ความรู้ใหม่ๆที่
มนุษย์ทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้งานวิจัยหรือรูปแบบ
เกิดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 1 และ 2 โดยผลลัพธ์นี้จะช่วยพัฒนา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยไม่จากัดเพศ อายุ
กาลังคนให้มีทักษะขั้นสูงซึ่งเป็นความจาเป็นระดับชาติตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร
หรือคุณวุฒิ
คุณภาพแบบตรงเป้า
4. ผู้รับการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) สามารถนาผลจากการ
ฝึกอบรมเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และสามารถนามาเทียบ
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กาแพงเพชร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในข้อที่ 4 เป็นการเพิ่มช่องทางการการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรให้ผู้อบรมสามารถนาผล
การฝึกอบรมจากการยกระดับระบบพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) มาเก็บสะสมไว้
ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) โดยมุ่งหวังว่าผูผ้ ่านการอบรมจะสามารถมา
เทียบคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีในสาขาที่ตนเองสนใจได้ในอนาคต
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ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิดและไอเดีย KPRU Smart Entrepreneur
Education
1. การดาเนินโครงการจะสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมี 1. เกิด Smart Entrepreneur ที่ประกอบด้วยเยาวชนคนรุ่นใหม่
(นักศึกษา
ระบบนิเวศนวัตกรรมด้านการส่งเสริมการสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร) ผู้ประกอบการเดิม และผู้ประกอบการใหม่ ใน
ผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยฯ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 1)
2. มหาวิทยาลัยมีคณะทางานหรือหน่วยงานจัดตั้งโครงการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
นักศึกษา/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneur Education
กาแพงเพชร และ 2) ผู้ประกอบการในชุมชน
3. หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีการจ้างงาน มีรายได้เพิม่ ขึ้น หรือมีอาชีพ จากการ
ท้องถิ่น โดยการทางานแบบบูรณาการและมีส่วน
ประกอบการหรือธุรกิจในชุมชนและท้องถิ่น
ร่วมระหว่าง นักศึกษา บุคลากร และชุมชนท้องถิ่น
2. มีการจัดตั้งทีมงานและคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน
พันธกิจให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3. มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมแนวคิดและ
ไอเดียสู่การเป็น Smart Entrepreneur ภายใต้การ
ให้ความรู้ แชร์ประสบการณ์ และปลุกแนวคิด
ไอเดียสร้างสรรค์ สู่การลงมือปฏิบตั ิจริง จาก
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และ บุคคล
ต้นแบบ Role Models ที่มาจากชุมชนท้องถิ่น
เดียวกัน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการทางาน
ระหว่างนักศึกษาและชุมชนท้องถิ่นภายใต้การดูแล
และให้คาปรึกษาของอาจารย์และบุคลากรในฐานะ
ทีมพี่เลี้ยง
5. คณะทางานมีการติดตามและนิเทศการดาเนิน
โครงการของทีมผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น สุดยอด Smart Idea of Entrepreneur
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1. พัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน
1. มีหลักสูตรอบรมเพื่อทดสอบตามมาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่า
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6 สาขา
2. จานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของภาครัฐหรือ
2. นักศึกษาหรือบุคลากรของภาครัฐหรือเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบผ่านการทดสอบ
เอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เข้าร่วมทดสอบไม่
ได้ใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ต่อสาขา
น้อยกว่า 50 คนต่อสาขาต่อปี
กิจกรรมที่ 4 การดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (Day Care Center)
1. นักศึกษามีทักษะที่ดีในการทางานร่วมกับชุมชน
1. ผู้สูงอายุได้รับการดูแลการเสริมสร้าง การฟื้นฟูสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม
2. ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสในชุมชนมีสุขภาพและมี
และจิตวิญาณ มีคณ
ุ ภาพชีวิตดีขึ้น
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. สามารถส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุและผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกายจิตใจ
3. อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนมีความรู้ในการดูแล และสังคม
ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสในชุมชน
3. สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานจิตอาสาให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4. มีระบบการดูแลผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสในชุมชน 4. สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขใน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
การดูแลผูส้ ูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน การส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสที่บ้านหรือชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสที่มี
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ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ (Outcome)
ปัญหาการช่วยเหลือตนเองได้รับการดูแลเบื้องต้นและเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาส ครอบครัวและชุมชน
5. สามารถส่งเสริมกลุ่มกิจกรรมของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมให้ผสู้ ูงอายุและผูด้ ้อยโอกาส
มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ มีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ การออก
กาลังกาย บริการตรวจสุขภาพบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ การส่งเสริมการ
ป้องกัน และการดูแลสุขภาพตนเอง
6. สามารถส่งเสริมการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาหรับผูส้ ูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส โดยการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลความรู้และข่าวสารรวมทั้งการเชิญผู้ที่มี
ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาเป็นวิทยากรในการอบรมบรรยายอภิปราย
การสาธิตเพื่อสร้างความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
รู้เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงของโลกและสังคมปัจจุบนั
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างท้องถิ่นสู่สากล
1. เยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชรและจังหวัดตาก 1. เยาวชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีทัศนคติและความเข้าใจต่อ
หรือจังหวัดใกล้เคียงที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการ
ความเป็นสากล
พัฒนาสู่การเป็นยุวชนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. เยาวชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะ ความรู้ ความคิด มุมมอง
อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ
และความสามารถเพิ่มขึ้น
2. เกิดเครือข่ายโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วม 3. เยาวชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล
โครงการ อย่างน้อย 15 โรงเรียน
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. จานวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จานวน 500 คน 4. เยาวชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ เข้าใจบริบทท้องถิ่น มีความรัก
และมีแนวทางที่จะพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน
สื่อมวลชน และภาคเอกชน
6. ท้องถิ่นมีความเป็นสากล เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ระดับสากล (Internationalization at Home)
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม
1. รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
1. นักศึกษามีประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นการ
ส่งเสริมทักษะการกลาแสดงออก การทางานเป็นทีม การส่งเสริมบุคลิกภาพและ
ความภาคภูมิใจให้กับตัวนักศึกษา
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิน่
1. เกิดศูนย์อัจฉริยะ จานวน 1 ศูนย์
1. ศูนย์อัจฉริยะฯ มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่น
2. มีหน่วยบริการทีเ่ กี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรม
ทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ครอบคลุม
เชิงพื้นที่จานวน 6 หน่วย
ประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และครอบคลุมภูมนิ ิเวศทั้งต้นน้า
3. มีการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมจานวน 8
กลางน้า และปลายน้า ลุ่มน้าคลองสวนหมาก ซึ่งเป็นลุม่ น้าที่สาคัญของจังหวัด
กลุ่มเรื่อง จานวน 16 ครั้ง
กาแพงเพชร
4. มีผู้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมอย่างน้อย 4,000 ราย 2. ผลการจัดกิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่ของศูนย์ฯ นาไปสูก่ ารพัฒนา และ
ใน 54 หมู่บ้าน จากการจัดโครงการทั้ง 8 กลุ่มเรื่อง
บริหารจัดการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
5. มีจานวนหน่วยงานราชการหลักที่เข้าร่วมกิจกรรม 3. หน่วยบริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่ประสานงานกันเพื่อ
จานวน 8 หน่วยงาน และองค์การปกครองส่วน
แก้ปัญหาในท้องถิ่น และสามารถพัฒนาโครงการในปีแรก เป็นโครงการต่อเนื่องใน
ท้องถิ่นจานวน 12 แห่ง
อนาคตได้
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ผลผลิต (Output)
6. มีผลผลิตจากการแปลงองค์ความรู้เป็นนวัตกรรม 8
โครงการ
7. มีการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายตาม
ความต้องการชุมชนหรือชุมชนร้องขอโดยใช้
นวัตกรรมเชิงพื้นที่

ผลลัพธ์ (Outcome)
4. ผู้ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม มีองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น สามารถนานวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนวัตกรรม ระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และชุมชน
6. ผู้รับนวัตกรรมนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เกิดกระบวนการแก้ปญ
ั หาบนพื้นฐาน
ของการใช้องค์ความรู้และมีข้อมูลสนับสนุนที่ดี เพื่อการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการเฉพาะเรื่อง (specific) ทั้ง 8 กลุ่มเรื่อง
7. การดาเนินกิจกรรมร่วมกันกับคนในชุมชน จานวน 4,000 คน จะทาให้เกิดการสร้าง
ผลกระทบอย่างกว้างขวาง นาไปสูก่ ารพลิกโฉมมหาวิทยาลัยและพลิกโฉมชุมชน ซึ่ง
เป็นเป้าหมายที่สาคัญของโครงการ
8. เกิดภาคี เครือข่าย การใช้ประโยชน์นวัตกรรมในอนาคต
9. หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินงานตามภารกิจที่เป็นงานประจาของตนเองได้
10. นวัตกรรมพร้อมใช้งานนาไปสูก่ ารแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ แก้ปัญหาความยากจน เพิ่ม
จานวนผู้ประกอบการและรายได้ เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาและส่งเสริม
ทางด้านการเกษตรและการจัดการน้า พัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความ
เหลื่อมล้า และลดปัญหาทีเ่ กิดจากการใช้ทรัพยากรและปัญหาด้านภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
11. เกิดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการชุมชนโดยใช้
นวัตกรรมเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัดโครงการ :
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีดังนี้
1) จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ/พัฒนาคุณภาพชีวิต 7,350 คน
2) ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทางาน/ประกอบอาชีพ/เกิดการพัฒนาอาชีพใหม่ อย่าง
น้อยร้อยละ 70 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
3) จานวนชุมชนนวัตกรรม 10 ชุมชน
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ มีดังนี้
1) ผู้ประกอบการ/ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 20
2) จานวนรางวัลการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 5 รางวัล
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้และได้รับแนวคิดการทางานและการออกแบบธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
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ที่
กิจกรรม
1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับการพัฒนาทักษะ
Upskill/Reskill ทางอาชีพให้
พร้อมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงานโดยใช้บณ
ั ฑิตและ
เครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการ
2 การส่งเสริมการสร้าง
ผู้ประกอบการและพัฒนาความ
เป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิด
และไอเดีย KPRU Smart
Entrepreneur Education

3

4

5

6

ตัวชี้วัด
1. มีการลงนามความร่วมมือ
2. จานวนหลักสูตรการยกระดับการพัฒนาทักษะ
Upskill/Reskill
3. จานวนผู้ผ่านการอบรมการยกระดับการพัฒนาทักษะ
Upskill/Reskill

เชิงปริมาณ
5 หน่วยงาน
55 หลักสูตร
ร้อยละ 20

1. จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม KPRU Smart
160 คน
Entrepreneur
2. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการอบรมการเป็นพี่เลีย้ ง KPRU
40 คน
Smart Entrepreneur
3. จานวนผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมการ
80 คน
อบรม KPRU Smart Entrepreneur
4. จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
40 ชุมชน
5. จานวนแผนธุรกิจ
10 แผน
6. จานวนทุนสนับสนุนธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือก จานวน 5 ทุนๆ ละ
เป็นต้นแบบและรับการลงพื้นที่สร้างการเปลีย่ นแปลงสู่การ
30,000 บาท
เป็น Local Smart Enterprise ร่วมกับทีมพี่เลี้ยง
7. จานวนสื่อมัลติมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
5 ชิ้นงาน
8. จานวนระบบหรือหน่วยส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและ
พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (KPRU Smart
1 หน่วย
Entrepreneur Unit)
การพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่ม
1. จานวนหลักสูตร/สาขาอบรมเพือ่ ทดสอบตามมาตรฐานของ 6 หลักสูตร/สาขา
สมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แรงงาน
2. จานวนนักศึกษาหรือบุคลากรของภาครัฐหรือเอกชนในเขต ร้อยละ 60 ต่อสาขา
พื้นที่รับผิดชอบที่เข้าอบรมและผ่านการทดสอบ
การดูแลสุขภาพและส่งเสริม
1. นักศึกษามีความรู้และมีทักษะการทางานร่วมกับชุมชน ในการ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (Day Care 2. ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสในชุมชนมีสุขภาพทางกาย จิตใจ
Center)
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3. ผู้สูงอายุและผูด้ ้อยโอกาสในชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารดีขนึ้
4. มีสมาชิกในเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเข้ามาเป็น
จิตอาสาในการผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
การส่งเสริมเยาวชนไทยสร้าง
1. จานวนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
500 คน
ท้องถิ่นสู่สากล
2. เครือข่ายโรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
15 โรงเรียน
3. จานวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองสู่ความเป็นสากล
10 ชุมชน
4. เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เพิ่มขึ้น
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
1. รางวัลระดับจังหวัด
2 รางวัล
ความสามารถในการแข่งขันด้าน 2. รางวัลระดับระดับภูมิภาค
2 รางวัล
3. รางวัลระดับระดับประเทศ
1 รางวัล
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เชิงคุณภาพ

ร้อยละ 70
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55

ที่

กิจกรรม
ตัวชี้วัด
ศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาและ
เยาวชน
7 การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่ 1. รายได้ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการเพิม่ ขึ้น
การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ 2. มีการถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่
3. จานวนผู้รับการถ่ายทอดนวัตกรรม

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ร้อยละ 20

16 ครั้ง
4,000 ราย
ในเขตพื้นที่ 1
ลุ่มน้า 11 ตาบล
54 หมู่บ้าน
4. จานวนหน่วยงานราชการหลักที่เข้าร่วมกิจกรรม
8 หน่วยงาน
5. จานวนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
12 แห่ง
6. จานวนฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 1 ฐานข้อมูล 4 ชุด
Information System: GIS) พื้นที่คลองสวนหมาก
องค์ความรู้
7. จานวนชุมชนต้นแบบการเกษตรแบบแม่นยา
2 ชุมชนต้นแบบ
8. จานวนชุมชนต้นแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ประสบภัยพิบตั ิ
2 ชุมชนต้นแบบ
9. จานวนชุมชนต้นแบบการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลด 3 ชุมชนต้นแบบ
ปัญหาความเหลื่อมล้าของกลุม่ ชาติพันธุ์
10. จานวนชุมชนต้นแบบการใช้งานนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อ
10 ชุมชนต้นแบบ
บริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
11. จานวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพิ่มขึ้น
5 ผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการทางาน (Road Map Strategy) :
1. จัดตั้งคณะทางานโครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากาลังคนคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ด้วยการพัฒนา
ระบบนิเวศนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ Value-based Economy
2. จัดประชุมร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
3. จัดทาข้อกาหนดและแนวทางการนาไปสู่เป้าหมายความสาเร็จของโครงการ (Strategy Approach)
3.1) จัดทาระเบียบ/หลักเกณฑ์การเทียบโอน/สะสมหน่วยกิตเพื่อทาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
3.2) จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและ
ออกแบบหลักสูตรเพื่อ Upskill/Reskill
3.3) สร้างช่องทางการเข้าถึงโครงการด้วยระบบออนไลน์ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
3.4) จัดทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
3.5) จัดทาบัญชีฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ทดสอบฝีมือแรงงาน
3.6) ยกระดับศูนย์เพื่อเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
3.7) จัดทาบัญชีฐานข้อมูลดิจิทัลนวัตกรรมและคู่มือการทานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
4. จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อยกระดับโครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากาลังคนคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่
ด้วยการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ Value-based Economy โดยมี กิจกรรม
ย่อย ดังนี้
4.1) การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ Upskill/Reskill ทางอาชีพให้พร้อมรองรับความ
ต้องการของตลาดแรงงานโดยใช้บัณฑิตและเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.1.1 กาหนดกรอบการดาเนินงานธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank
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4.1.2 วางกรอบและกาหนดเป้าหมายการยกระดับการพัฒนาทักษะ Upskill/reskill
4.1.3 กาหนดหลักสูตร Upskill/reskill การฝึกอบรมภายใน
4.1.4 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
4.1.5 ประชุมคณะทางานประจาหลักสูต Upskill/reskill
4.1.6 ยกระดับการพัฒนาทักษะ Upskill/reskill ตามหลักสูตร Upskill/reskill ที่กาหนด
4.1.7 ประเมินผลโครการยกระดับการพัฒนาทักษะเพื่อการดาเนินงานธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)
4.2) การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิดและไอเดีย KPRU Smart
Entrepreneur Education โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.2.1 Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor
4.2.2 Change Maker ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชนสู่การเป็น Local Smart Enterprise
4.2.3 Local Smart Entrepreneur Selection และการจับคู่กับ Trainer
4.2.4 Business Development or Incubation Program การพั ฒ นาธุ ร กิ จ หรื อ การบ่ ม เพาะธุ ร กิ จ
ร่วมกับพี่เลี้ยง
4.3) การพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามฝีมือแรงงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.3.1 บริหารจัดการศูนย์
4.3.2 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1
4.3.3 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม สาขาอาชีพช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1
4.3.4 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม สาขาอาชีพช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์
4.3.5 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม สาขาอาชีพช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
4.3.6 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม พนักงานคอมพิวเตอร์ สาขาประมวลผลคา ระดับ 1
4.3.7 จัดอบรม ทดสอบ และประเมินผลการจัดกิจกรรม พนักงานคอมพิวเตอร์ สาขานาเสนอผลงาน
ระดับ 1
4.4) การดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (Day Care Center) โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
4.4.1 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านความรู้และทักษะทางอาชีพ (Reskill/upskill)
4.4.2 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
ในชุมชน
4.4.3 พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาหรับ
ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
4.4.4 พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมพฤฒพลัง (Active Aging) ในผู้สูงอายุ
4.5) การส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างท้องถิ่นสู่สากล โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน
4.5.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน
4.5.3 เยาวชนพัฒนา/สร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
4.5.4 นาเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะทางาน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.5.5 นานวัตกรรม/แนวทางที่เยาวชนจัดทาขึ้นไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
4.5.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
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4.5.7 เผยแพร่นวัตกรรม/แนวทางที่เยาวชนพัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สาธารณะชน
4.5.8 สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
4.5.9 ติดตามกิจกรรมต่อยอด/แนวทางการพัฒนาชุมชน
4.6) การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาและเยาวชน โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
4.6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน
4.6.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน
1) ภายใต้หัวข้อบริบทความเป็นสากล
2) ภายใต้หัวข้อบริบทท้องถิ่นและเอกลักษณ์หรือความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่น
3) ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
4) การนาเสนอแนวคิด/แนวทางพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
4.6.3 ฝึกซ้อมเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่เหมาะสมกับการแข่งขัน
4.6.4 นาเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป
4.6.5 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
4.6.6 สรุปผลการดาเนินงาน และประเมินผลความสาเร็จของโครงการ
4.6.7 ติดตามกิจกรรมเพื่อพัฒนาต่อยอด/แนวทางในการดาเนินงานในปีต่อไป
4.7) การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ โดยมีขั้นตอนดังนี้
4.7.1 จัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ
4.7.2 สั ง เคราะห์ จั ด การองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมจากงานวิ จัย เชิง พื้ น ที่ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
กาแพงเพชร
4.7.3 จัดเตรียมนวัตกรรม สื่อ วัสดุ อุปกรณ์
4.7.4 จัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่
4.7.5 ประเมินผลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่
4.7.6 สรุปผลและติดตามการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่
5. ติดตามและประเมินผล
หน่วยร่วมดาเนินงาน :
ลาดับ ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
ที่
หรือชุมชน

แนวทางร่วมดาเนินการ

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน
(in-cash)

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอื่น
(in-kind)

กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ (Reskill/upskill) ทางอาชีพให้พร้อมรองรับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยผูใ้ ช้บัณฑิตและเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
1

สานักงานสาธารณสุข
1. ความร่วมมือในการวางแผนการกาหนดวิธีการและร่วม
จังหวัดกาแพงเพชร-ตาก- คัดเลือกผู้เข้าศึกษาเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่หลักสูตรกาหนดจาก
สุโขทัย-พิจิตร โรงพยาบาล พื้นที่
กาแพงเพชร และ
2. สหวิชาชีพ ร่วมเป็นอาจารย์-วิทยากร เพื่อให้เกิดการเรียนรูส้ ู่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ การเปลีย่ นแปลงเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ
ตาบล
3. สนับสนุนการกาหนดอัตรากาลังพยาบาลวิชาชีพเพื่อรองรับ
บัณฑิต
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/

ลาดับ ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
ที่
หรือชุมชน
2

3

4

แนวทางร่วมดาเนินการ

โรงเรียนในระดับการศึกษา 1. สนับสนุนในการกิจกรรมค่ายวิชาการ
ขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัด 2. สนับสนุนในการทดลองใช้นวัตกรรม
กาแพงเพชร และตาก
3. สนับสนุนในการฝึกปฏิบตั ิการสอนในสถานศึกษา
4. จัดครูพี่เลี้ยงคอยดูแลนักศึกษา
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 1. ร่วมเป็นเครือข่ายประสานผู้ประกอบการโรงงานในพื้นที่
ตาก หอการค้าจังหวัดตาก จังหวัดตาก
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2. จัดทาข้อตกลงความร่วมมือร่วมมือ (MoU)
นานาชาติ อาเภอเชียงแสน 3. ร่วมสนับสนุนวิทยากร
จังหวัดเชียงราย สานักงาน 4. ร่วมสนับสนุนอาคารสถานที่จัดกิจกรรม
พัฒนาฝีมือแรงงานตาก
สมาคมไทยโลจิสติกส์และ
การผลิต บริษัท CP All
จากัด บริษัท สยามนิสสัน
แม่สอด จากัด และบริษัท
ทีเค การ์เม้น จากัด สาขา
แม่สอด
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
1. ร่วมสนับสนุนวิทยากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน
(in-cash)

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอื่น
(in-kind)
1. เอื้อเฟื้อสถานที่
2. อนุญาตให้
นักเรียนร่วม
กิจกรรม
1. สนับสนุนวิทยากร
2. สนับสนุนอาคาร
สถานที่
3. สนับสนุนครุภัณฑ์

1. สนับสนุนวิทยากร

กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิดและไอเดีย KPRU Smart
Entrepreneur Education
1

ธนาคารออมสิน

2

พัฒนาชุมชนจังหวัด
กาแพงเพชร และจังหวัด
ตาก และพาณิชย์จังหวัด
กาแพงเพชร และจังหวัด
ตาก

1. ร่วมบรรยายประเภทแหล่งเงินทุนและแนวทางที่ช่วยเหลือ
ทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถดาเนิน
กิจการได้
1. ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานของผู้ประกอบการชุมชน
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

1. เป็นแหล่งเงินทุน
สาหรับผู้ประกอบ
การรายย่อย
1. ร่วมส่งเสริมและ
ประเมินศักยภาพ
ของผู้ประกอบการ
ชุมชนที่สามารถ
ยกระดับได้
2. สนับสนุนช่องทาง
การตลาดของ
ผู้ประกอบการ
ชุมชนอย่าง
หลากหลาย
ช่องทาง

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
1

สานักงานพัฒนาฝีมือ
1. ประชาสัมพันธ์สาขาอาชีพของศูนย์พัฒนากาลังคนฯ ให้กับ 1. สนับสนุนงบจัด
1. บุคลากรเข้ามา
แรงงานจังหวัดกาแพงเพชร ภาคอุตสาหกรรมทราบ
อบรมภาคความรู้
เป็นกรรมการ
และสานักงานอุตสาหกรรม
18,000 บาทต่อสาขา ทดสอบ
จังหวัดกาแพงเพชร
ต่อครั้ง
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ลาดับ ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
ที่
หรือชุมชน

2

โรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดกาแพงเพชรและ
ใกล้เคียง

แนวทางร่วมดาเนินการ

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน
(in-cash)

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอื่น
(in-kind)

2. ประสานงานและจัดหาผู้ทดสอบในสาขาอาชีพที่ศูนย์พัฒนา
กาลังคนฯ มีไม่ครบ
3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานภาคอุตสาหกรรมให้เข้าร่วม
การอบรมและทดสอบ
1. ส่งบุคลากรเข้ารับการทดสอบตามสาขาอาชีพที่ศูนย์พัฒนา
กาลังคนฯ เปิดทดสอบ

กิจกรรมที่ 4 การดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (Day Care Center)
1

อาสาสมัครสาธารณสุข
1. สนับสนุนด้านบุคลากรและเครือ่ งมือในการดูแลสุขภาพ
ประจาหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน 2. ให้บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การตรวจโรค การ
โรงพยาบาลกาแพงเพชร
รักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบลนครชุม

2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. สนับสนุนในการขับเคลื่อนและ การดาเนินงานดูแลผูส้ ูงอายุ
และผู้นาชุมชน
และประชาสัมพันธ์ในการดาเนินงานของศูนย์

1. การเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์
2. สถานที่ในการ
ให้บริการพร้อมทั้ง
ครุภณ
ั ฑ์ในการดูแล
สุขภาพ เช่น เตียง
นวด ตู้อบสมุนไพร
เป็นต้น
1. ประชาสัมพันธ์
และเข้าร่วมการ
ดาเนินงานของศูนย์

กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างท้องถิ่นสู่สากล
1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1. ประสานผู้นาชุมชน/ท้องถิ่น และขอใช้พื้นที่ในการดาเนิน
และชุมชน
กิจกรรม

2

สถานทูตไทยใน
ต่างประเทศ

1. ขอความอนุเคราะห์ประสานเข้าพบชุมชน/ท้องถิ่น

กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาและเยาวชน
1

2

3

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
กาแพงเพชร สานักงาน
ศาสนาและวัฒนธรรม
และธนาคารธนชาติ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดกาแพงเพชรและ
ตาก มหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก

1. เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทางด้านบุคลากรในการฝึกซ้อม
นักศึกษา
2. มีส่วนร่วมในการจัดการประกวดประเภทต่างๆ ทาให้
นักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
1. โรงเรียนมีส่วนร่วมในการนานักเรียนเข้าร่วมอบรมและ
พัฒนาศักยภาพในทุกๆโครงการ
1. มีส่วนในการสนับสนุนการดาเนินโครงการเพื่อนานักศึกษา
ไปเข้าประกวดและแข่งขันระดับต่างๆ

กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่นทั้งระบบ
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1. ให้ความร่วมมือใน
ประสานผู้นา
ชุมชน/ท้องถิ่นและ
การใช้พื้นที่/
สถานที่
1. ประสานเข้าพบ
ชุมชน/ท้องถิ่น

ลาดับ ชื่อหน่วยงาน/ภาคเอกชน
ที่
หรือชุมชน
1

แนวทางร่วมดาเนินการ

สานักงานจังหวัด
1. ร่วมดาเนินการในกิจกรรมของโครงการ
กาแพงเพชร สานักงาน
เกษตรจังหวัดกาแพงเพชร
สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
กาแพงเพชร สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัด
กาแพงเพชร สานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดกาแพงเพชร
สานักงานพาณิชย์จังหวัด
กาแพงเพชร
สานักงานพัฒนาที่ดิน
จังหวัดกาแพงเพชร
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบตัวเงิน
(in-cash)

การร่วมลงทุนใน
รูปแบบอื่น
(in-kind)
1. ร่วมดาเนินการ
และให้คาปรึกษา

สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ : รวมทั้งสิ้น 20,000,000 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
- งบบุคลากร
1,404,000 บาท
- งบดาเนินงาน
17,546,000 บาท
- งบลงทุน
1,050,000 บาท
1. ครุภัณฑ์
จานวน ...1.... รายการ
 มาตรฐานครุภัณฑ์......
 คุณลักษณะเฉพาะ (Spec)
 ใบเสนอราคา .1. ใบ
2. ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง
จานวน ....... รายการ
 ร่าง TOR
 แบบรูปรายการ
- งบเงินอุดหนุน
……….
บาท
- งบรายจ่ายอื่น
……….
บาท
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รายละเอียดตัวคูณ :
กิจกรรม/ตัวคูณ
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและยกระดับการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) ทางอาชีพให้พร้อมรองรับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยผู้ใช้บัณฑิตและเครือข่ายการศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
- ค่าเดินทาง และค่าน้ามันเชื้อเพลิง ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จากทั้ง 12 กิจกรรมย่อย
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท รวมทั้งสิ้นจานวน 5,667 ชั่วโมง จากทั้ง 12 กิจกรรมย่อย
- ค่าตอบแทนผู้ทดสอบ (ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ) คนละ 1000 บาท/วัน จานวน 75 คน คนละ 2 วัน
- ค่าตอบแทนผู้เก็บข้อมูล ชุดละ 20 บาท จานวน 1,000 ชุด
- ค่าเบี้ยเลีย้ งอาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาหรับเดินทางลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรม วันละ 240 บาท
- ค่าที่พักอาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ วิทยากร และนักศึกษา คืนละ 1,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มื้อละ 100 บาท จานวน 8,700 คน จากทั้ง 12 กิจกรรมย่อย
- ค่าอาหารว่าง สาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม มื้อละ 35 บาท ต่อคน จานวน 2 มื้อ ต่อวัน จานวน 8,700 คน จากทั้ง 12
กิจกรรมย่อย
- ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ในการจัดโครงการ/กิจกรรม จานวน 12 กิจกรรม
- ค่าลงทะเบียนสาหรับฝึกอบรมของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จานวน 10 คน คนละ 5,000 บาท
- ค่าเช่าสถานที่สาหรับจัดโครงการ/กิจกรรม จานวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ครั้ง ครั้งละ 6,250 บาท (ขอถัวเฉลี่ยทุก
รายการ)
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรม เช่น แฟ้ม, กระดาษ, หมึกพิมพ์, ปากกา จานวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ครั้ง (ขอถัว
เฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าหน่วยกิตสะสมคิดจากค่าบารุงการศึกษาภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละ 9,600 บาท สามารถ
ลงทะเบียนได้ 7 วิชา เฉลี่ยวิชาละ 1,370 บาท ดังนั้น 1 วิชาเมื่อนามาแยกได้ 3 หลักสูตรอบรมเฉลี่ยหลักสูตรอบรมละ 457
บาท เมื่อหลักสูตรตั้งเป้าผู้เข้าอบรมหลักสูตรละ 20 คน จะคิดค่าสะสมหน่วยกิต เท่ากับ 457 * 20 * 13
- ค่าตอบแทนล่วงเวลาสาหรับวิทยากรและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม
- ค่าจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ค่าจ้างถ่ายเอกสารประเมินโครงการ ค่าจ้างจัดทาเกียรติบัตร
ค่าจัดส่งเอกสาร และค่าจ้างจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการ จานวน 12 กิจกรรม กิจกรรมละ 4 ครั้ง (ขอถัว
เฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าติดตั้งอุปกรณ์ พร้อมโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีในการการจัดอบรมพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะ (Hard
Skills) วิชาชีพทางการบัญชี ยุค Thailand 4.0
- ค่าวัสดุสาหรับใช้ในการตรวจวิเคราะห์อญ
ั มณี เพื่อออกใบรับรองอัญมณี
กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้วยแนวคิดและไอเดีย KPRU
Smart Entrepreneur Education
2.1 Change Maker ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงธุรกิจชุมชนสู่การเป็น Local Startup หรือ Smart Entrepreneur
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วม 110 คน
- ค่าวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 4 คน คนละ 15 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร โดยเครื่องบิน ไป-กลับ คนละ 2,500 บาท และค่าแท็กซี่ คนละ 500 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร เวลา 1 คืน จานวน 4 ห้อง ห้องละ 1,400 บาท
- ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 110 ชิ้น ชิ้นละ 200 บาท
- ค่าที่พัก เวลา 1 คืน จานวน 55 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท
- ค่าห้องประชุม เวลา 2 วัน จานวน 1 ห้อง ราคา 10,000 บาท/วัน
- ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาจ่าย 5,000 บาท
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งบประมาณ
(บาท)
9,000,000
964,680
3,400,000
150000
20,000
240,000
900,000
870,000
609,000
200,000
50,000
150,000
727,520
118,800
50,000
450,000
50,000
50,000
1,600,000
336,700
72,000
12,000
5,600
22,000
66,000
20,000
5,000

กิจกรรม/ตัวคูณ
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 110 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ มื้อละ 110 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ มื้อละ 110 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 110 คน คนละ 35 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร จานวน 110 ชุด ชุดละ 250 บาท
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร จานวน 110 ใบ ใบละ 20 บาท
- ค่าตอบแทนเงินรางวัลสาหรับผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าล่วงเวลาสาหรับจัดเตรียมงาน จานวน 5 คน คนละ 10 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท
- ค่าวัสดุดาเนินงาน เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุประกอบการอบรม ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
2.2 Train the Trainer to be Entrepreneur Mentor
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ผู้เข้าร่วม 200 คน
- ค่าวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 5 คน คนละ 15 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 1,200 บาท
- ค่าเดินทางวิทยากร โดยเครื่องบิน ไป-กลับ คนละ 2,500 บาท และค่าแท็กซี่ คนละ 500 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร เวลา 1 คืน จานวน 5 ห้อง ห้องละ 1,400 บาท
- ค่าจ้างเหมารถบัส เวลา 2 วัน จานวน 4 คัน คันละ 10,000 บาท/วัน
- ค่าจ้างเหมารถตู้ เวลา 2 วัน จานวน 4 คัน คันละ 3,500 บาท/วัน
- ค่าที่พักนักศึกษา จานวน 160 คน คนละ 200 บาท เหมาจ่าย 30,000 บาท/คืน
- ค่าที่พักบุคลากร เวลา 1 คืน จานวน 20 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท
- ค่าห้องประชุม เวลา 2 วัน จานวน 1 ห้อง ราคา 10,000 บาท/วัน
- ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาจ่าย 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ มื้อละ 200 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ มื้อละ 200 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารเช้า 1 มื้อ มื้อละ 200 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 200 คน คนละ 35 บาท
- ค่าเอกสารประกอบการอบรมพร้อมกระเป๋าเอกสาร จานวน 200 ชุด ชุดละ 250 บาท
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร จานวน 200 ใบ ใบละ 20 บาท
- เงินรางวัลสาหรับผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าล่วงเวลาสาหรับจัดเตรียมงาน จานวน 5 คน คนละ 15 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท
- ค่าวัสดุดาเนินงาน เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุประกอบการอบรม
2.3 Local Startup Selection และการจับคู่กับ Trainer
จัดกิจกรรมนอกสถานที่ ระยะเวลา 1 วัน ผู้เข้าร่วม 100 คน
- ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 100 ชิ้น ชิ้นละ 200 บาท
- ค่าห้องประชุม เวลา 1 วัน จานวน 1 ห้อง ราคา 7,000 บาท/วัน
- ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาจ่าย 5,000 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 100 คน คนละ 100 บาท
- ค่าอาหารว่าง 4 มื้อ มื้อละ 100 คน คนละ 35 บาท
- เงินรางวัลสาหรับผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล จานวน 5 คน คนละ 3,000 บาท
- ค่าล่วงเวลาสาหรับจัดเตรียมงาน จานวน 5 คน คนละ 5 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท
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งบประมาณ
(บาท)
22,000
11,000
11,000
15,400
27,500
2,200
20,000
10,000
15,000
516,000
90,000
15,000
7,000
80,000
28,000
30,000
24,000
20,000
5,000
40,000
20,000
20,000
28,000
50,000
4,000
20,000
15,000
20,000
104,000
20,000
7,000
5,000
10,000
7,000
20,000
15,000
5,000

กิจกรรม/ตัวคูณ
- ค่าวัสดุดาเนินงาน เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุประกอบการอบรม
2.4 Business Development or Incubation Program การพัฒนาธุรกิจหรือการบ่มเพาะธุรกิจร่วมกับพี่เลี้ยง
ผู้ดูแลโครงการสนับสนุนการจัดทาผลิตภัณฑ์ และ ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่จริง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ให้นา
ผลงานมาประกวด
- วัสดุสาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จานวน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 25,000 บาท
- เบี้ยเลี้ยงสาหรับติดตามแต่ละผลิตภัณฑ์ จานวน 5 กลุ่ม กลุม่ ละ 1 วัน ครั้งละ 5 คน
- ค่าจ้างเหมารถตู้ เวลา 5 วัน จานวน 1 คัน คันละ 3,500 บาท/วัน
- ค่าจ้างถ่ายทาวิดีโอโฆษณาผลิตภัณฑ์ จานวน 5 ผลิตภัณฑ์ ชิ้นละ 10,000 บาท
- ค่าของที่ระลึกสาหรับผู้เข้ารับการอบรม จานวน 45 ชิ้น ชิ้นละ 200 บาท
- ค่าห้องประชุม เวลา 1 วัน จานวน 1 ห้อง ราคา 7,000 บาท/วัน
- ค่าตกแต่งสถานที่ เหมาจ่าย 3,500 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ มื้อละ 60 คน คนละ 100 บาท (ผู้ร่วมกิจกรรม 45 คน กรรมการ 5 คน และผู้ดาเนินงาน 10
คน)
- ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ มื้อละ 60 คน คนละ 35 บาท
- เงินรางวัลสาหรับผู้เข้ารับการอบรม รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินรางวัล จานวน 5 คน คนละ 3,000 บาท
- ค่าล่วงเวลาสาหรับจัดเตรียมงาน จานวน 5 คน คนละ 5 วัน วันละ 4 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 50 บาท
- ค่าวัสดุดาเนินงาน เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุประกอบการอบรม
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร จานวน 45 ใบ ใบละ 20 บาท
หมวดค่าบุคลากร
- ค่าจ้างบุคลากร วุฒิปริญญาตรี สาหรับการประสานงาน จานวน 2 คน เวลา 12 เดือน เดือนละ 15,000 บาท/คน
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนากาลังคนเพื่อเพิ่มสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3.1 บริหารจัดการศูนย์
- ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค จานวน 1 คน เป็นเวลา 12 เดือนๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 180,000 บาท
- ค่าวัสดุ เช่น กระดาษ หมึกพิมพ์ แฟ้ม เป็นต้น (ถัวเฉลี่ย) ภาคการศึกษาละ 10,000 บาท จานวน 3 ภาคการศึกษาเป็น
เงิน 10,000*3 = 30,000 บาท
3.2 จัดทดสอบสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
- ค่าวัสดุ 3 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*3 = 9,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 3 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 3 * 500 = 1,500 บาท
3.3 จัดทดสอบอาชีพช่างติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ ระดับ 1
- ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*2 = 6,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 2 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 2 * 500 = 1,000 บาท
3.4 จัดทดสอบสาขาอาชีพช่างควบคุมด้วยระบบโปรแกรมเมเบิ้ลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ระดับ 1
- ค่าวัสดุ 3 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*3 = 9,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 3 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 3 * 500 = 1,500 บาท
- ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบ จานวน 10 ชุด ๆ ละ 105,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,050,000 บาท
3.5 จัดทดสอบสาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1
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- ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*2 = 6,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 2 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 2 * 500 = 1,000 บาท
- ค่าจัดทาชุดทดสอบ จานวน 10 ชุด ๆ ละ 5,100 บาท รวมเป็นเงิน 51,000 บาท
3.6 จัดทดสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ สาขาประมวลผลคา ระดับ 1
- ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*2 = 6,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 2 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 2 * 500 = 1,000 บาท
3.7 จัดทดสอบพนักงานคอมพิวเตอร์ สาขานาเสนอผลงาน ระดับ 1
- ค่าวัสดุ 2 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
- ค่าตอบแทนผู้คุมสอบ 3 คนๆ ละ 1,000 บาทจานวน 2 ครั้ง รวมเป็นเงิน 3*1000*2 = 6,000 บาท
- ค่าจ้างทาไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการทดสอบ 2 ครั้งๆละ 500 เป็นเงิน 2 * 500 = 1,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 การดูแลสุขภาพและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (Day Care Center)
4.1 จัดหาบุคลากรประจาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร
- พนักงานดูแลผู้สูงอายุ จานวน 1 คนๆ ละ 12,000 บาท 12 เดือน
4.2 จัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาแพงเพชร แบบ ไป-กลับ
4.2.1 ห้องสานักงานพร้อมห้องรับรอง
- คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน 1 เครื่องๆ ละ 10,000 บาท
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (พิมพ์สี ขาว-ดา) จานวน 1 เครื่องๆ ละ 9,000 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบหน้าขาว มีบานพับปิด-เปิด ช่องใส่ CPU จานวน 1 ตัวๆ ละ 1,000 บาท
- ชุดโต๊ะทางานบวกตู้ลิ้นชักมีล้อพร้อมกุญแจล็อค พร้อมเก้าอีส้ านักงาน จานวน 1 ชุด
- ชุดโต๊ะประชุมทรงรูปตัวยู 12 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ประชุมมีโชคปรับระดับ จานวน 1 ชุด
- ชุดเคาน์เตอร์ไม้ L-Shape พร้อมตู้ลิ้นชัก จานวน 1 ชุด
- ตู้เอกสาร 2 บานเปิดทึบข้างในมีชั้นปรับระดับได้ 4 ชั้น จานวน 1 หลังๆ ละ 6,000 บาท
- ชั้นเก็บเอกสาร 20 ช่อง จานวน 2 อันๆ ละ 3,500 บาท
4.2.2 ห้องฝึกปฏิบัติการการดูแลผูส้ ูงอายุ
- วงล้อบริหารหัวไหล่และแขนแบบติดผนัง จานวน 3 อันๆ ละ 20,000 บาท
- เข็มขัดช่วยเดิน จานวน 10 ชุดๆ ละ 2,000 บาท
- ถุงทรายออกกาลังกาย 1 Kg จานวน 10 ถุงๆ ละ 500 บาท
- สปริงบริหารมือ จานวน 10 ชิ้นๆ ละ 400 บาท
- อุปกรณ์ช่วยเดินไม้เท้าขาเดียว จานวน 10 อันๆ ละ 300 บาท
- แผ่นร้อนหินแร่ลดปวด จานวน 10 ชิ้นๆ ละ 3,000 บาท
- รอกบริหารหัวไหล่แบบติดผนัง จานวน 4 ชุดๆ ละ 5,000 บาท
- รถเข็นนั่ง แบบพับได้ จานวน 5 คันๆ ละ 7,000 บาท
- เตียงฝึกยืนแบบไฟฟ้า ปรับสูงต่าและปรับมุมได้ด้วยไฟฟ้า
- เตียงฟาวเลอร์(ไฟฟ้า) จานวน 2 เตียงๆ ละ 55,000 บาท
- กระดานบริหารกล้ามเนื้อต้นขา จานวน 5อันๆ ละ 4,000 บาท
- ราวหัดเดินกายภาพ จานวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท
- จักรยานกายภาพมือและขาระบบไฟฟ้า จานวน 2 ชุดๆ ละ 12,000 บาท
- เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จานวน 1 เครือ่ งๆ ละ 60,000 บาท
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4.2.3 ห้องสวดมนต์-ทาสมาธิ
- โต๊ะหมู่บูชาพร้อมอุปกรณ์ จานวน 1 ชุดๆ ละ 8,000 บาท
4.2.4 ห้องเตรียมอาหารพร้อมอ่างล้างอุปกรณ์
- โต๊ะกินข้าวขนาด 10 ที่นั่งพร้อมเก้าอี้ จานวน 2 ชุด ละ 20,000 บาท
- ตู้เหล็กเก็บของ จานวน 1 หลังๆ ละ 10,000 บาท
- อุปกรณ์เครื่องครัว
4.2.5 สวนหย่อม บ่อปลา น้าพุ สวนหิน มีสนามหญ้า ปูทางเดิน(แผ่นทางเดินกันลื่นทีเ่ หมาะสาหรับผู้สูงอายุหรือลานหิน)
มีลานพักผ่อน-มีสถานที่ออกกาลังกาย เดินเล่น เก้าอี้สนาม พร้อมโต๊ะ ศาลานั่งพักผ่อนเป็นแบบเรือนไม้ (ซุ้มนั่งเล่น) มีระบบ
ระบายน้าเสีย มีที่ฝึกหัดเดินพร้อมราวจับสาหรับผู้สูงอายุ ปูพื้นด้วยหินหรือทราย มีพื้นที่ปลูกผัก
4.3 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านความรู้และทักษะทางอาชีพ (กลุ่มเป้าหมาย 50 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บาท x 50 คน x 5 วัน) = 35,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (มื้อละ 35 บาท x วันละ 2 มื้อ x 70 คน x 5 วัน) = 24,500 บาท
- ค่าวัสดุ 4,100 บาท
4.4 พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในการดูแลสุขภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
(กลุ่มเป้าหมาย 120 คน) 4 พื้นที่
- ค่าตอบแทนวิทยากร (600 บาท x 6 ชม x 3 วัน x 4 คน) = 43,200 บาท
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ.x 120 x3 วัน) = 36,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (70 บ.x 120 x 3 วัน) = 25,200 บาท
4.5 พัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส (กลุ่มเป้าหมาย 300 คน)
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ.x 300 คน x 3 วัน) = 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (70 บ.x 300 คน x 3 วัน) = 63,000 บาท
4.6 พัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมพฤฒพลัง (Active Ageing) ในผู้สูงอายุ
- ค่าอาหารกลางวัน (100 บ.x 300 คน x 3 วัน) = 90,000 บาท
- ค่าอาหารว่าง (70 บ.x 300 คน x 3 วัน) = 63,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 การส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างท้องถิ่นสู่สากล
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทางานเพื่อออกแบบกิจกรรมในการพัฒนาเยาวชน
- ค่าอาหาร จานวน 10 คน × 100 บาท × 2 ครั้ง = 2,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 10 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 2 ครั้ง = 1,400 บาท
5.2 จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน
- ค่าอาหาร จานวน 500 คน × 100 บาท × 2 ครั้ง = 100,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 500 คน × 35 บาท × 2 มื้อ × 2 ครั้ง = 70,000 บาท
- ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 4 คน คนละ 2 ชั่วโมง × 1,200 บาท × 2 ครั้ง = 19,200 บาท
- ค่าที่พักวิทยากร จานวน 4 คน × 2 คืน × 1,200 บาท × 2 ครั้ง = 19,200 บาท
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร แฟ้มเอกสาร ป้ายชื่อ อุปกรณ์การเขียน ป้ายไวนิล การตกแต่งสถานที่ จานวน 2
ครั้ง เป็นเงิน 5,000 บาท
5.3 เยาวชนพัฒนา/สร้างนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร อุปกรณ์การเขียน ป้ายไวนิล ค่าจ้าง จานวน 10,000 บาท
5.4 นาเสนอนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะทางาน/ท้องถิ่น/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร จานวน 5,000 บาท
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- ค่าใช้สอยอื่นๆ จานวน 20,000 บาท
5.5 นานวัตกรรม/แนวทางที่เยาวชนจัดทาขึน้ ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
- ค่าใช้สอยอื่นๆ จานวน 20,000 บาท
5.6 ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างทาแบบประเมินผล และสรุป จานวน 2,000 บาท
5.7 เผยแพร่นวัตกรรม/แนวทางที่เยาวชนพัฒนาขึ้นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสูส่ าธารณะชน เช่น การจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน หรือจัดบูท เป็นต้น
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ค่าถ่ายเอกสาร ป้ายไวนิล ค่าตกแต่งสถานที่ จานวน 50,000 บาท
- ค่าใช้สอยอื่นๆ จานวน 18,200 บาท
5.8 แลกเปลี่ยนการพัฒนาชุมชนโดยการใช้นวัตกรรมของเยาวชนไทยในต่างประเทศ กับชุมชน/ท้องถิ่นในต่างประเทศ
(คัดเลือกต้นแบบเยาวชนและนวัตกรรมจานวน 10 คน พร้อมด้วยผู้นาท้องถิ่น จานวน 5 คน ผู้แทนคณะทางานจานวน 5 คน)
- ค่าเดินทางโดยสารเครื่องบิน จานวน 20 คน × 15,000 บาท = 300,000 บาท
- ค่าที่พักในต่างประเทศ จานวน 20 คน × 2,500 บาท × 3 คืน = 150,000 บาท
- ค่าเบี้ยเลีย้ งในต่างประเทศ จานวน 20 คน × 2,100 บาท × 4 วัน = 168,000 บาท
- ค่าเดินทางในต่างประเทศ จานวน 4 วัน × 5,000 บาท = 20,000 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง จานวน 20,000 บาท
กิจกรรมที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถในการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมนักศึกษาและเยาวชน
6.1 ประชุมวางแผนโครงการ
6.2 ประกาศรับสมัครนักศึกษาและเยาวชนที่สนใจ
6.3 คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสม
6.4 ฝึกซ้อม
6.4.1 ค่าครูฝึกซ้อม (2 คน * 6 เดือน เดือนละ * 15,000 บาท= 360,000 บาท)
6.4.2 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการแข่งขันให้กับเยาวชน
- ค่าตอบแทนวิทยากร ชั่วโมงละ 600 บาท *8 ชั่วโมง * 8 วัน
- ค่าอาหาร จานวน 8 วัน วันละ 170 บาท 60 คน
- ค่าจ้างทาเสียงประกอบการอบรม 180,000
6.5 เข้าร่วมการแข่งขัน
6.5.1 การเข้าแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับภูมิภาคจานวน 1 ครั้ง
- ค่าที่พัก จานวน 25 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท * 3 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 40 คน คน 210 บาท* 4 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 10 คน คน 240 บาท* 4 วัน
- ค่าจ้างทาอุปกรณ์ประกอบฉาก 70,000
- ค่าจ้างทาอุปกรณ์ประกอบการแสดง 40,000
- ค่าชุดประกอบการแสดงจานวน 40 ชุดละ* 4,500 บาท
- ค่ารองเท้าสาหรับการแข่งขัน 450 บาท* 40 คู่
- ค่าเช่าเหมารถบัส 4 วัน *20,000 บาท
- ค่าเช่าเหมารถ 10 ล้อ 4 วัน
- ค่าอาหารสาหรับฝึกซ้อมจานวน 40 คน 30 วัน * 50 บาท
6.5.2 การเข้าแข่งขันด้านมารยาทไทยระดับภูมิภาคจานวน 1 ครั้ง
- ค่าที่พัก จานวน 4 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท * 2 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 6 คน คน 210 บาท* 3 วัน
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- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 2 คน คน 240 บาท* 3 วัน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6.5.3 การแข่งขันกีฬาภายในเชียร์ลีดดิ้ง
- ค่าจัดสถานที่
- ค่าเช่าเครื่องเสียง
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตั้งแต่ก่อนการแข่งขัน จนถึงการแข่งขัน 10 วัน*100 คน*50 บาท
6.5.4 การเข้าแข่งขันระดับประเทศจานวน 3 ครั้ง (1 รางวัล)
1) การแข่งขันเชียร์ลีดดิ้ง
- ค่าที่พัก จานวน 3 ห้อง ห้องละ 1,000 บาท * 3 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 80 คน คน 210 บาท* 4 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 10 คน คน 240 บาท* 4 วัน
- ค่าจ้างทาอุปกรณ์ประกอบการแสดง
- ค่าชุดประกอบการแสดงจานวน 80 ชุดละ* 1,750 บาท
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
- ค่าเช่าเหมารถบัสเพื่อเดินทางพร้อมน้ามัน 4 วัน* 20,000 บาท
2) การแข่งขันประกวดมารยาทไทย (เวทีที่ 1)
- ค่าที่พัก จานวน 4 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท * 2 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 6 คน คน 210 บาท* 3 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 2 คน คน 240 บาท* 3 วัน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
3) การแข่งขันประกวดมารยาทไทย (เวทีที่ 2)
- ค่าที่พัก จานวน 4 ห้อง ห้องละ 1,200 บาท * 2 คืน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษา 6 คน คน 210 บาท* 3 วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 2 คน คน 240 บาท* 3 วัน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
6.7 ประเมินผลการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ 7 การส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิน่ ทั้งระบบ
7.1 การจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะฯ ประสานงาน และดาเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการโดยบูรณาการร่วมกัน
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนในการดาเนินการจัดตั้งศูนย์อัจฉริยะเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพื้นที่สู่การแก้ปัญหาท้องถิ่น
ทั้งระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และหน่วยนวัตกรรมเชิงพื้นที่จานวน 6 หน่วย
- ค่าจ้างบุคลกรวุฒิปริญญาตรีในการประสานงานและสนับสนุนการดาเนินการภายในศูนย์ (2 คน 12 เดือน 15,000
บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อประสานงานการถ่ายทอดนวัตกรรม 8 กลุ่มเรื่อง (6 คน 5 ครั้ง 240 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายตามความต้องการชุมชนหรือชุมชนร้องขอโดยใช้
นวัตกรรมเชิงพื้นที่ (2 เรื่อง เรื่องละ 40,000 บาท)
- ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อจัดทานวัตกรรมพร้อมใช้จากงานวิจัยเชิงพื้นที่ (8 กลุ่มเรือ่ ง กลุ่มเรื่องละ
10,000 บาท)
7.2 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยและมันสาปะหลัง
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
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- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อสนับสนุนการปลูกอ้อยและมันสาปะหลัง
(2 ครั้ง 30,000 บาท)
7.3 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบน้าชุมชนและการเกษตร
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อสนับสนุนการจัดการระบบน้าชุมชนและ
การเกษตร (2 ครั้ง 30,000 บาท)
7.4 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรแบบแม่นยา
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
7.5 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพื่อเพื่อติดตามและเฝ้าระวังมลพิษหมอกควัน
จากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง (2 ครั้ง 30,000 บาท)
7.6 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและลดปัญหาความเหลื่อมล้าของกลุ่มชาติพันธุ์
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
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- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
7.7 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อออกแบบที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 2 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 2 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 2 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
7.8 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (250 คน 2 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (250 คน 2 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (2 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 2 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (500 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
7.9 การถ่ายทอดนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
- ค่าอาหารในการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (50 คน 3 วัน 2 ครั้ง 100 บาท)
- ค่าอาหารว่างในการอบรมเชิงปฏิบัติการ (50 คน 3 วัน 2 ครั้ง 35 บาท 2 มื้อ)
- ค่าวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร (1 คน 1,200 บาท 8 ชั่วโมง 3 วัน 2 ครั้ง)
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางไปติดต่อกับชุมชนเพื่อจัดโครงการ (2 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท)
- ค่าจัดทาไวนิลประกอบการนาเสนอนวัตกรรมฯ (5 แผ่น แผ่นละ 500 บาท)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม (100 ชุด ชุดละ 20 บาท)
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น แฟ้ม กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา และอื่น ๆ (ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
- ค่าสนับสนุนการดาเนินการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ (5 ผูป้ ระกอบการ ผู้ประกอบการละ 18,000 บาท)
7.10 การกากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดโครงการ
- น้ามันเชื้อเพลิงสาหรับการกากับติดตามการนาไปใช้ประโยชน์ (8 ครัง้ 1,000 บาท)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์และเจ้าหน้าที่เดินทางไปกากับติดตามการนาไปใช้ประโยชน์ (6 คน 8 วัน 240 บาท)
รวมทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบโครงการ
เบอร์ติดต่อ

: มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
: ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต โทร: 095-3561551
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล โทร.084-2288988
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งบประมาณ
(บาท)
3,000
100,000
70,000
76,800
2,000
2,500
10,000
3,000
100,000
70,000
76,800
2,000
2,500
10,000
3,000
30,000
21,000
57,600
2,000
2,500
2,000
3,000
90,000
8,000
9,600
20,000,000

