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ที ่    อว ๐๖๕๕/                            วันที่         เมษำยน 2565
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บุคลำกร อววน. ให้รู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อศตวรรษที่ 21 ครั้งที่ 1  (รำยละเอียดดังแนบ) 

4. ส ำเนำหนังสือคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ที่ อว 68112/ว258
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และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15 ปี 2565 หัวข้อ “เมมเบรนส ำหรับเศรษฐกิจชีวภำพเศรษฐกิจหมุนเวียนและ
เศรษฐกิจสีเขียว” MST2022 (BCG economy) (รำยละเอียดดังแนบ) 

6. ส ำเนำหนังสือคณะกรรมกำรกีฬำมหำวิทยำลัยแห่งประเทศไทย ที่ กกมท./สข/ว11 ลงวันที่ 
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โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ6นใหม6 รุ6นที่ 2 

(The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2))  
.............................................................................................. 

1. หลักการและเหตุผล    

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ มีหน>าที่ในการสBงเสริมการพัฒนาเมืองเพื่อให>เกิด

การกระจายความเจริญอยBางเทBาเทียมกันในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งเปNนไปตามแนวทางการพัฒนา

ประเทศและโมเดลการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให>สอดคล>อง

กับบริบทของพื้นที่ซึ่งต>องพัฒนาให>เมืองมีความนBาอยูB มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีการบูรณาการ

ข>อมูล เพื่อเปลี่ยนผBานสูBความเปNนเมืองอัจฉริยะ ซึ่งการจะทำให>การขับเคลื่อนนั้นเกิดขึ้นอยBางเปNนรูปธรรม มี

ประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป[าหมายท่ีกำหนดน้ัน การเตรียมความพร>อมด>านบุคลากรจึงเปNนอีกมิติหน่ึงท่ีต>อง

ให>ความสำคัญ 

  ทั้งนี้ สำนักงานสBงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะตระหนักถึงความสำคัญของการ

เตรียมความพร>อมด>านกำลังคนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสูBสังคมยุคดิจิทัลและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จึงได>

ริเริ่มโครงการที่จะยกระดับและพัฒนากำลังคนด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยมีเป[าหมายในการสร>างนัก

ดิจิทัลพัฒนาเมืองรุBนใหมB (Smart City Ambassador) นำไปสูBการสร>างงานสร>างโอกาส เกิดสายอาชีพใหมB 

และสBงเสริมการพัฒนาทักษะแกBเด็กจบใหมBหรือที่กำลังจะจบการศึกษาที่สนใจงานพัฒนาเมืองระดับไมBต่ำกวBา

ปริญญาตรีทุกสาขา ได>เพิ่มพูนทักษะใหมBและเสริมทักษะที่มี (Upskill/Reskill) ในการประยุกตtใช>เทคโนโลยี

นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือภูมิลำเนาท>องถิ่นของตนเอง  รวมถึงพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

หนBวยงานที่ได>รับการประกาศเปNนเขตสBงเสริมเมืองอัจฉริยะ เพื่อเปNนผู>นำการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง

อัจฉริยะ (Captain Smart City) ให>เรียนรู>เทคนิค และแนวทางใหมBๆ ในการประยุกตtใช>เทคโนโลยีดิจิทัล และ

การบริหารจัดการข>อมูลเพ่ือนำมาใช>วางแผนการพัฒนาและแก>ปwญหาตามบริบทของพ้ืนท่ี  

  โครงการฯ มุBงหวังให>เกิดการทำงานระหวBางผู>นำการขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและนักสBงเสริม

ดิจิทัลพัฒนาเมืองรุBนใหมBอยBางมีประสิทธิภาพผBานกระบวนการอบรมบBมเพาะเสริมสร>างศักยภาพด>านการ

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ พร>อมประสบการณtปฏิบัติงานในบริบทจริงบนพื้นที่จริงให>สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไป

ประยุกตtใช>ให>ตรงกับปwญหาหรือความท>าท>ายตามบริบทความต>องการของพื้นที่ เพื่อสBงเสริมการพัฒนาเมืองให>

เปNนเมืองนBาอยูBและมีความทันสมัยอยBางมีทิศทางและยั่งยืน เสริมสร>างความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและ

สังคม พร>อมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไปพร>อมกัน อีกทั้งเปNนการสร>างโอกาสให>เด็กจบ

ใหมBได>รับการพัฒนาทักษะด>านดิจิทัลเพ่ือกลับไปรBวมขับเคล่ือนเมืองอัจฉริยะท่ีบ>านเกิด  ทั้งเปNนการโซBข>อกลาง
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เชื่อมแนวคิดจากสBวนกลางกับพื้นที่เปNนตัวประสานแนวนโยบายจากสBวนกลางสูBท>องถิ่นในการนำเทคโนโลยีไป

ปรับใช>การพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองท่ีเข>ากับบริบทพ้ืนอยBางแท>จริง   

2. วัตถุประสงค7 

2.1 สร>างเครือขBายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที ่มีความเข>มแข็ง สามารถแลกเปลี ่ยนองคtความรู>

ประสบการณtการแก>ไขปwญหา สBงเสริมให>เกิดกลไกการรBวมมือเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการอยBาง

ย่ังยืน 

2.2 ยกระดับทักษะและพัฒนาศักยภาพด>านการพัฒนาเมืองให>บุคลากรในหนBวยงานตัวแทนเมือง 

150 คน และนักศึกษาจบใหมB 150 คน พร>อมสBงเสริมการจ>างงานเพ่ือให>เด็กกลับไปพัฒนาบ>านเกิด 

2.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเขียนแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะให>เมืองได>รับการประกาศเปNนเขตสBงเสริมเมือง

อัจฉริยะอยBางน>อย 150 เมือง และได>ตราสัญลักษณtเมืองอัจฉริยะ อยBางน>อย 50 เมือง  

2.4 สBงเสริมและสนับสนุนให>เกิดโครงการนำรBองพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อยBางน>อย 2 

โครงการ 

 

3. ประโยชน7ท่ีคาดวAาจะไดDรับ 

3.1 เกิดเครือขBายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที ่มีความเข>มแข็ง สามารถแลกเปลี ่ยนองคtความรู>

ประสบการณtการแก>ไขปwญหา เกิดกลไกการรBวมมือเพ่ือการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการอยBางย่ังยืน 

3.2 บุคลากรในหนBวยงานตัวแทนเมือง 150 คน และนักศึกษาจบใหมB 150 คน ได>ยกระดับทักษะและ

พัฒนาศักยภาพด>านการพัฒนาเมือง และเกิดการจ>างงานเพ่ือให>นักศึกษาจบใหมBกลับไปพัฒนาบ>านเกิด 

3.3 เกิดข>อเสนอแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะท่ีมีการบูรณาการในภาพรวมมีความเช่ือมโยงของการพัฒนา

ระหวBางพื้นที่ เกิดเขตสBงเสริมเมืองอัจฉริยะรวมอยBางน>อย 150 เมือง และมีเมืองที่ได>ตราสัญลักษณtเมือง

อัจฉริยะ รวมอยBางน>อย 50 เมือง  

3.4 เกิดโครงการนำรBองพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนท่ีอยBางน>อย 2 โครงการ  

4. กลุAมเปHาหมาย 

4.1 ผู>สนใจงานพัฒนาเมืองที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือผู>ที่มีประสบการณtด>านการ

พัฒนาเมือง จำนวนไมBน>อยกวBา 150 คน ซึ่งมีภูมิลำเนาในพื้นที่เป[าหมายหรือสามารถลงไปปฏิบัติหน>าที่ใน

พ้ืนท่ีท่ีสำนักงานฯ กำหนดให> ได>  

 4.2 ตัวแทนของเมืองที่มีความต>องการในการพัฒนาเมืองสูBการเปNนเมืองอัจฉริยะจำนวนไมBน>อยกวBา 

150 คน โดยเปNนเมืองที่ได>รับการประกาศเปNนเขตสBงเสริมหรือเมืองที่มีความสนใจจะยื่นขอเปNนเมืองอัจฉริยะ 

หรือตามท่ีสำนักงานฯ เห็นชอบ 
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5. ระยะเวลาโครงการ และส่ิงท่ีผูDเขDารAวมโครงการจะไดDรับ 

ระยะเวลาโครงการ ท้ังส้ิน 12 เดือน ประกอบด>วยการเข>ารBวมกิจกรรมเสริมสร>างประสบการณt

ยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง และการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี  

5.1) ส่ิงท่ีผู.เข.าร3วมโครงการจะได.รับ คือ  

ก) คBาใช>จBายรายเดือน รวมทั ้งสิ ้น ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ ่งหมื ่นเจ็ดพันบาทถ>วน) ตลอด

ระยะเวลาโครงการ ๑๒ เดือน   

ข) ได>เข>ารBวมกิจกรรม Smart City Ambassador Boot Camp ยกระดับและพัฒนาทักษะ

ด>านการพัฒนาเมืองโดยไมBเสียคBาใช>จBาย  

ค) เข>าศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่มีการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ ในหนBวยงาน 

ช้ันนำของประเทศ  

ง) ได>รับคำปรึกษาจากผู>รู>และผู>มีประสบการณtด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  

จ) เรียนรู>นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแก>ปwญหาและพัฒนาเมืองจากหนBวยงานหรือ

บริษัทช้ันนำของโลก 

ฉ) Smart City Ambassadors ที ่ปฏิบัติหน>าที ่จนครบระยะเวลาโครงการและผBานการ

ประเมิน จะได>รับประกาศนียบัตร  

ช) ได>เข>ารBวมประชันไอเดียเสนอโครงการพัฒนาเมือง เพื่อชิงรางวัล และมีโอกาสได>พัฒนา

ไอเดียให>สามารถใช>ได>จริงในพ้ืนท่ี    

 

5.2) ส่ิงท่ีหน3วยงานท่ีเข.าร3วมโครงการจะได.รับ คือ  

ก) มี Smart City Ambassador เข>าไปรBวมขับเคล่ือนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพ้ืนท่ี   

ข) ได>โควตาสำหรับบุคลากรของหนBวยงาน เข>ารBวมกิจกรรม Smart City Ambassador 

Boot Camp  ยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมืองโดยไมBเสียคBาใช>จBาย  

ค) ได>โควตาสำหรับบุคลากรของหนBวยงาน ศึกษาดูงานในพื้นที่จริงที่มีการพัฒนาโครงการ

เก่ียวกับเมืองอัจฉริยะ ในหนBวยงานช้ันนำของประเทศ  

ง) ได>รับคำปรึกษาจากผู>รู>และผู>มีประสบการณtด>านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  

จ) ได>เปNนสBวนหนึ ่งของเครือขBายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที ่มีความเข>มแข็ง สามารถ

แลกเปลี่ยนองคtความรู>ประสบการณtการแก>ไขปwญหาสร>างความรBวมมือเพื่อการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะแบบบูรณาการอยBางย่ังยืน 

ฉ) ได>เรียนรู>นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการแก>ปwญหาและพัฒนาเมืองจากหนBวยงาน

หรือบริษัทช้ันนำของโลก 
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ช)  มีโอกาสเข>ารBวมประชันไอเดียเสนอโครงการพัฒนาเมือง เพื่อชิงรางวัล และมีโอกาสได>

พัฒนาไอเดียให>สามารถใช>ได>จริงในพ้ืนท่ี  

 

6. หลักสูตรเสริมสรDางประสบการณ7ยกระดับและพัฒนาทักษะดDานการพัฒนาเมือง  

กิจกรรมยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง ประกอบด>วยกิจกรรมท้ังออนไลนt และ

ออฟไลนt ดังน้ี  

6.1 การบรรยายจากวิทยากรผู>เช่ียวชาญ  

6.2 การทำเวิรtคชอปและภารกิจกลุBมรBวมกับตัวแทนหนBวยงานผู>นำการขับเคล่ือนเมืองอัจริยะในพ้ืนท่ี

เป[าหมาย  

6.3 ศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีพัฒนาเมืองอัจริยะ 

6.4 ฝ�กกระบวนการแก>ปwญหาและทำกิจกรรมโดยใช>โจทยtจากบริบทจริงของพ้ืนท่ีเป[าหมาย  

6.5 ได>เรียนรู>นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการประยุกตtใช>เพ่ือการแก>ปwญหาและพัฒนาเมือง จาก

ผู>ผลิตและเจ>าของเทคโนโลยีตัวจริง  

 

เน้ือหาหลักสูตร The Smart City Ambassadors 2  

หลักสูตร ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

- Smart City เพ่ือ

ประชาชน  

- พ้ืนฐานความรู>เก่ียวกับเมืองอัจฉริยะ  1 

- การออกแบบ Smart City บนฐานความต>องการของ

ประชาชน 
2 

- หลักการวิเคราะหtโครงการ  4 

- ความท>าทายของการ

เปล่ียนแปลงกับโจทยtท่ี

พร>อมจะปรับเปล่ียนเพ่ือ

เมืองของทุกคน  

- สถานการณtปwจจุบัน และความจำเปNนในการพัฒนาเมือง  2 

- การวางแผนพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง  3 

- Soft Skill เพ่ือการพัฒนา

เมือง  

- การทำประชาพิจารณt  2 

- การลงพ้ืนท่ี เข>าถึงความต>องการของประชาชน  2 

- หนBวยงานท่ีเก่ียวข>องในพ้ืนท่ี และการสร>างกลไก การ

ขับเคล่ือน 
2 

- การบริหารจัดการ Smart 

City  

-  การเงิน การทำ feasibility เพ่ือการลงทุนพัฒนาเมือง  6 

- กฎ ระเบียบ ข>อบังคับ ของภาครัฐ ท่ีมีผลกระทบกับการ

พัฒนาเมือง  
2 

- นโยบาย ท่ีเก่ียวข>องกับการพัฒนาเมือง  2 
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หลักสูตร ระยะเวลา (ช่ัวโมง) 

- การทำแผนพัฒนาเมืองฯ 6 

- เทคโนโลยีเพ่ือสังคมและ

ชีวิตท่ีย่ังยืน  

- เทคโนโลยีด>านการพัฒนาเมือง ท้ัง 7 ด>าน  14 

- กรณีตัวอยBาง และ แหลBงเรียนรู> ด>านการพัฒนาเมือง  2 

- บริหารจัดการ Smart 

City ด>วยทรัพยากรข>อมูล

เมือง  

- ประโยชนtของข>อมูลในมิติของการพัฒนาเมือง  3 

- การเก็บและวิเคราะหtข>อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ 3 

- City Data Platform เพ่ือการบริหารจัดการ Smart 

City  
3 

- การจัดซ้ือจัดจ>างของ

ภาครัฐและแหลBงทุนเพ่ือ

การพัฒนาเมือง/Business 
model ของ Smart City 
Services  

- กฎเกณฑt กฎหมาย เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ>างของภาครัฐ  1 

- การเขียน TOR จัดซ้ือจัดจ>าง  3 

- การหาแหลBงทุน และขอทุน เพ่ือขับเคล่ือนโครงการ  1 

- Business model ของ Smart City Services 2 

รวม 66 

 

7. ลักษณะงานของนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุAนใหมA  

7.1 เข>ารBวมกิจกรรมเสริมสร>างประสบการณtยกระดับและพัฒนาทักษะด>านการพัฒนาเมือง เพื่อให>

สามารถนำกลับไปใช>ในการปฏิบัติหน>าท่ีได>อยBางเต็มประสิทธิภาพ  

7.2 รวบรวมข>อมูล และวิเคราะหtข>อมูลเบ้ืองต>น เก่ียวกับปwญหาและความท>าทายในการพัฒนาพ้ืนท่ี

หรือเมืองนBาอยูBอัจฉริยะ   

7.3 ศึกษา รวบรวมข>อมูลด>านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคtความรู>เพ่ือการประยุกตtใช>ในการบริหาร

จัดการเมืองหรือพ้ืนท่ี   

7.4 ติดตBอประสานงานเครือขBายผู>มีสBวนได>สBวนเสีย อาทิ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนใน

พ้ืนท่ี   

7.5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน อ่ืนๆ ตามท่ีได>รับมอบหมายท่ีเก่ียวข>องกับการขับเคล่ือนการพัฒนา

เมืองนBาอยูBอัจฉริยะ  

 

8. รายละเอียดการติดตAอ 

สำนักงานสBงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร>าวฮิลลt  

เลขท่ี 80 ซอยลาดพร>าว 4 ถนนลาดพร>าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ติดตBอ

สอบถามเพ่ิมเติมได>ทาง โทรศัพทt 08-9711-7057 (ทมะ), 09-0978-2142 (ศิริพร) หรือ ไปรษณียt

อิเล็กทรอนิกสt scp@depa.or.th 
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The 5th NationaI and lnternationat Conference on Heatth and Sports Science (NICoHSS-2022)

Heatth and Sports Science: Chattenge and Sotution of the COVID-19 Outbreak and Sociat

lnnovation

May 27-28,2022

FHSS Hal.l', Facutty of Heatth and Sports Science, Thakin University (Hybrid Conference)

Time Event

Day 1: Friday, May 27

08.00 - 09.00 Registration

09.00 - 09.15 Wetcome Speech

By NicoHSS-2022 conference Chairman, Dean of Facul.ty of Heal.th and sports science,

Thaksin University

09.15 - i0.i5 Open Ceremony

Keynote Speech: Gl.obat Heatth: lesson learnt and its chattenge in the coVlD.19

outbreak

By Prof. Dr. Virasakdi Chongsuvivatwong, MD, Chairman of the Thaksin University Councit

10.15 - 10.45 Keynote Speech: Enhancing Heatth System Resitience

By Dr. Sutep Pechmak, MD. lnspector Genera[, Ministry of pubtic HeaLth

10,45 - 12.00 Symposium: Heatth and Sports Science: Chattenge and Sotution of the COVID-19 Outbreak

and Social lnnovation

Prof. Dr. lkhwan Mod Nur, UPSI, MALAYSIA

Prof. Dr. Wawan Sundawan, UNY, INDONESIA

Dr.lda Samidah, UDB, INDONES|A

Dr. Wa[tapa Choeibuakaew, TSU, THATLAND

Dr. Kanit Nhooptoy, RBU, THATLAND

Dr. Thidarat Eksirinimit, WU, THATLAND

Lunch Break



Time Event
Day 1: Friday, May 27

13.00 - 1s.00 Ora[ Presentation (parattet session: Hybrid)

Nationat

1. Enhancing Heatth System Resitience

2. Occupationat Safety, Heaith and Environment

3. Thai TraditionaI Medicine

4. Sport science

lnternationaI

1. Pubtic heatth and heatth science

2. Physical. education and Sport science and exercise

3. Coaching excercise

15.00 - 16.30 Poster Presentation (paraU.e( session: Ontine)

Nationat

1. Enhancing Health System Resitience

2. Occupational Safety, Heatth and Environment

3. Thai Traditionat MedicaI

4. Sport science

lnternationaI

1. Pubtic heatth and heatth science

2. Physicat education and Sport science and exercise

3. Coaching exercise

1s.00 - 16.30 in Heal.th & Sports Science and 3 Minute presentation

1. Social lnnovation in Health & Sports Science Rm# 1/ Rm# 2 (Onsite)

SociaI lnnovation

2. 3 Minute Presentation Rm# 3/ Rm# 4 (Onl.ine)

Day 2: Saturday, May 28

09.00 - 09.15 Registration

09.15 - i0.45 Seminar: Direction of professionaI Devetopment

o Pubtic heatth

o Occupational heatth

o Thai traditional medlcine

o Sports science

10.45 - 11.30 innovation in heatth and sports science and Ctosing remark
Awards for social

Note: Awards witl be granted at the end of a session
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แจ้งท้ายส าเนา : 
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ในก ากับของรัฐ (26) ถึง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถึง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ถึง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ถึง มหาวิทยาลัยบูรพา
ถึง มหาวิทยาลัยพะเยา
ถึง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถึง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
ถึง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ถึง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ถึง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถึง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ถึง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ถึง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถึง สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถึง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ถึง สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
ถึง สถาบันการพยาบาลศรีวสรินทรา สภากาชาดไทย
ถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ม.รัฐ (10) ถึง มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ
ถึง มหาวิทยาลัยนครพนม
ถึง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร
ถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถึง มหาวิทยาลัยรามค าแหง
ถึง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ถึง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถึง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน



ถึง สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ราชภัฏ (38) ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ราชมงคล (9) ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เอกชน (72) ถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
ถึง มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ถึง มหาวิทยาลัยเกริก
ถึง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ถึง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ถึง มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ถึง มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ถึง มหาวิทยาลัยชินวัตร
ถึง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ถึง มหาวิทยาลัยตาปี
ถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ถึง มหาวิทยาลัยธนบุรี
ถึง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ถึง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ถึง มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ถึง มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ถึง มหาวิทยาลัยเนช่ัน
ถึง มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ถึง มหาวิทยาลัยพายัพ
ถึง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ถึง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ถึง มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น



ถึง มหาวิทยาลัยภาคกลาง
ถึง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ถึง มหาวิทยาลัยรังสิต
ถึง มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ถึง มหาวิทยาลัยราชธานี
ถึง มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ถึง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ถึง มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
ถึง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
ถึง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ถึง มหาวิทยาลัยสยาม
ถึง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถึง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ถึง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ถึง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ถึง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ถึง มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ถึง สถาบันกันตนา
ถึง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ถึง สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน
ถึง สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น
ถึง สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
ถึง สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
ถึง สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา
ถึง สถาบันรัชต์ภาคย์
ถึง สถาบันวิทยสิริเมธี
ถึง สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
ถึง สถาบันอาศรมศิลป์
ถึง วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
ถึง วิทยาลัยเชียงราย
ถึง วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ถึง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
ถึง วิทยาลัยดุสิตธานี
ถึง วิทยาลัยทองสุข
ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ถึง วิทยาลัยนครราชสีมา



ถึง วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
ถึง วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ถึง วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ถึง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
ถึง วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ถึง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
ถึง วิทยาลัยสันตพล
ถึง วิทยาลัยแสงธรรม
ถึง วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง



 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร อววน. ใหรู้้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
และตอบสนองต่อศตวรรษที่ ๒๑  

 

********************************* 
 
หลักการและเหตุผล 
 
   โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วในมิติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบกับประเทศไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและสังคม ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทาง
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ สภาพเศรษฐกิจในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) 
การจัดการกับสภาพภูมิอากาศโลก และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เสถียรภาพทิศทางการเมือง เป็นความท้าทายต่อบทบาทของการอุดมศึกษาของไทย ที่เป็นกลไกหลักที่ส าคัญ 
ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนและเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของประเทศให้มีคุณภาพและเท่าทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีนโยบายด าเนินโครงการ
พลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) โดยมีเป้าประสงค์ที่จะให้
มหาวิทยาลัยปฏิรูประบบการบริหาร ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย เสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลิตก าลังคนคุณภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็น  
ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีปัญญา และคุณธรรม มีทักษะการค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรม มีความสามารถ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ไม่ว่าจะเป็น Innovation-driven Entrepreneur หรือ Social 
Entrepreneur  อีกทั้งเพ่ิมโอกาส “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” ส าหรับรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและน าพาประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเริ่มจากการปลดล็อคมหาวิทยาลัยให้สามารถแก้ปัญหาส าคัญ และสร้างพ้ืนฐานที่เข้มแข็ง
ของประเทศและประชาชน จึงจะสามารถน าประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืนและก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้จัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  อววน. ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองต่อศตวรรษที่ ๒๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  ถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยงาน และ 
นอกหน่วยงาน ท าให้บุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีความรู้เท่าทัน 
มีทักษะ และมีศักยภาพที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานในศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นแนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อน 
การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
  

/วัตถุประสงค์... 
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วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้แก่ อาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่  
ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และภาคประชาชน 
ให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีทักษะ และมีศักยภาพที่ตอบสนองต่อการด าเนินงาน 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

๑. ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. คณาจารย์ และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 
๓. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

    
วัน เวลา และสถานที่ 
  ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารพระจอมเกล้า 
(ถนนโยธี) ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น ๕ อาคารอุดมศึกษา ๑ (ถนนศรีอยุธยา) ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom 
Video Conference รวมทั้งช่องทาง Facebook Live หรือ YouTube  

แผนการด าเนินการ 
กิจกรรมและแผนด าเนินงาน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดแผนการประชุมสัมมนา/เสวนา             
2. อนุมัติโครงการและจัดท าหนังสือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

            

3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับ
ประชุม  

            

4. จัดกิจกรรม ในระหว่างเดือนเมษายน – 
กันยายน ๒๕๖๕ 

            

5. จัดท ารายงานและเผยแพร่             
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  

/รูปแบบ... 



- 3 -  

 

 

รูปแบบการประชุมสัมมนา 
  รูปแบบการประชุมสัมมนาดังกล่าวเป็นการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบัน เช่น หัวข้อ Cyber 
Security    Data  Science    ระบบราง    System integrator for 4.0 และ Industrial Electronics เป็นต้น  
 
งบประมาณ   
  เงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ตามค ารับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ   
การอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ค ารับรองเลขที่ SFB๖๔๐๐๐๘ เมื่อวันที่ 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ งบสนับสนุนแผนงานกลยุทธ์ (strategic fund) ปี ๒๕๖๔ โปรแกรม ๑๖ แผนงาน: 
โครงการปฏิรูประบบ อววน. แผนงานย่อย: การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง 
(Experiential Learning) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       1. กองส่งเสริมและพัฒนาทุนทางปัญญา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
   2. กลุ่มขับเคลื่อนภารกิจส าคัญตามนโยบาย ข้อสั่งการ และมติคณะรัฐมนตรี ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   บุคลากรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ อาจารย์และ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง   
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และภาคประชาชน มีความรู้เท่าทัน   
การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน มีทักษะ และมีศักยภาพที่ตอบสนองต่อการด าเนินงานในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 
 

.................................................. 
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โครงการ “Burn Calories Credit : 25 Days of 25th LA Challenge” 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ส่งผลกระทบให้
ประชาชนส่วนใหญ่ทั้งวัยเรียนและวัยท างานในรูปแบบ Work from Home  เป็นระยะเวลานาน  เพ่ือเว้น
ระยะห่างทางสังคม  ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  แต่เนื่องจาก Work from Home  เป็นการปฏิบัติตัวใน
รูปแบบใหม่  ซ่ึงอาจท าให้เกิดความเครียดจากการเรียนและการท างานในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคย  ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพจิตและสุขภาพกาย  โดยเฉพาะท าให้ลดระดับการเคลื่อนไหวร่างกายลง  การหันมาให้ความใส่ใจกับ
ตนเองมากขึ้นเพ่ือดูแลสุภาพของตนเองและผ่อนคลายความเครียด  เป็นวิธีการส าคัญที่จะช่วยปรับสมดุล
ระหว่างการเรียน  การท างาน  และชีวิตส่วนตัว  ตามแนวคิด Work-Life Balance  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้ให้
ความส าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรและชุมชนตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี  ดังจะเห็นได้
จากการที่คณะได้จัดกิจกรรมในคราวครบรอบ 20 ปี  คณะศิลปศาสตร์ในกิจกรรม “20 ปี ศิลปศาสตร์ ม.อ. 
ฟันรัน แอนด์ มินิมาราธอน”  ทีไ่ด้รับการตอบรับจากบุคลากรและชุมชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก
ถึง 5,000 คน 

ในปีพุทธศักราช 2565  คณะศิลปศาสตร์จะก้าวเข้าสู่การครบรอบ 25 ปี  เพ่ือเป็นการร่วมฉลองการ
ครบรอบการก่อตั้ งคณะในธีมงาน “25 ปีที่ ร่ วมสร้าง  สู่ศูนย์กลางพัฒนาที่ยั่ งยืน” ซึ่ งมีที่มาจาก 
พันธกิจในการพัฒนาชุมชนและสร้างสังคมให้เข้มแข็งตามค่านิยมของคณะ “การมุ่งพัฒนา  รักษาคุณภาพ   
น าสังคม” และเพ่ือเป็นการต่อยอดและเน้นย้ าให้ชุนชนเห็นความส าคัญในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง   

คณะศิลปศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการ “Burn Calories Credit : 25 Days of 25th LA 
Challenge” เพ่ือเชิญชวนบุคลากร  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  รวมถึงประชาชนทุกกลุ่มร่วมกิจกรรม
สะสมแคลอรี่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือรับของที่ระลึก  โดยจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย (Physical Activity)  ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยกล้ามเนื้อโครงร่างหรือเรียกว่ากล้ามเนื้อ
ลาย (Skeletal Muscles) ที่ท าให้เกิดการเผาผลาญพลังงาน  มีการใช้พลังงานของร่างกายมากกว่าเวลาพัก  
อาทิเช่น  การท างานบ้าน  การเดินขึ้นบันได  การออกก าลังกาย  เป็นต้น  โดยทุกการเคลื่อนไหวของร่างกาย
จัดว่าเป็นกิจกรรมทางกายทั้งสิ้น  โดยประโยชน์ของการท ากิจกรรมทางกายมีมากมาย  ที่ส าคัญคือช่วยเพ่ิม
สมรรถภาพทางกายและการท างานของหัวใจ สมอง ได้เป็นอย่างดี มีทักษะทางสังคมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข  และเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยังต้องเว้นระยะห่างทางสังคมจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19  แต่ยังสามารถส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีได้  โดยในการจัดโครงการได้ออกแบบให้ผู้เข้าร่วม
โครงการส่งผลการสะสมแคลอรี่ประจ าวันผ่าน application ของโทรศัพท์มือถือ หรือ smart watch  ให้ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดภายใน 25 วัน  พร้อมรับของที่ระลึก  ซ่ึงนอกจากจะได้สร้างสุขภาพที่ดีของตนเองแล้ว  ยัง
สร้างคุณค่าทางจิตใจด้วยการร่วมท าบุญ  เพราะรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้ากองทุนคณะศิลป
ศาสตร์เพ่ือมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  ที่มีผลการเรียนดีความประพฤติดี  มีจิต
สาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 



- 2 - 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและชุมชน 
2.2 เพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี  

มีจิตสาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
2.3 เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพันภายในคณะศิลปศาสตร์ 

 
3. วิธีการด าเนินงาน     

3.1 ออกแบบรูปแบบกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3.2 เสนอโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติจัดโครงการ 
3.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจแผนการจัดกิจกรรม 
3.4 จัดหาของที่ระลึก 
3.5 จัดโครงการ 

3.5.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.5.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.5.3 ยืนยันรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ   
3.5.4 ผู้สมัครส่งผลการสะสมแคลอรี่ผ่านทางระบบที่ผู้จัดโครงการก าหนด โดยกรอกข้อมูล

รายละเอียด พร้อมอัพโหลดภาพแคปเจอร์จากหน้าจอของ Application เพ่ือให้ผู้จัด
โครงการบันทึกข้อมูล  

3.5.5 ผู้จัดโครงการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ พร้อมบันทึกลงในแบบฟอร์มออนไลน์ 
3.5.6 ผู้จัดโครงการแชร์ผลการสะสมแคลอรี่ที่บันทึกไว้ในแต่ละวัน เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบ

ความถูกต้อง  และสามารถแจ้งขอแก้ไขหากมีข้อมูลผิดพลาด 
3.5.7 จัดส่งของที่ระลึกให้ผู้ที่สะสมแคลอรี่  ดังนี้ 

 
Level จ านวนแคลอร่ี 

ที่สะสมตลอด
โครงการ 

ค่าสมัคร 
(ไม่รวมค่าส่ง) 

ค่าสมัคร 
(รวมค่าส่ง) 

ของท่ีระลึก 

Champion 5,000 แคลอรี่ 300 350 เสื้อ 
Superhero 10,000 แคลอรี่ 400 450 เสื้อและผ้าบัฟ 

 
3.6 ด าเนินการเบิกจ่ายโครงการ 
3.7 สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ 
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4. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน  2564 – กรกฎาคม  2565  

ล าดับ กิจกรรม ระยะเวลา 
1.  ออกแบบรูปแบบกิจกรรมในด้านต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
พฤศจิกายน 2564 

2.  เสนอโครงการเพ่ือขอรับความเห็นชอบและขออนุมัติจัด
โครงการ 

ธันวาคม  2564 

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเตรียมความพร้อมและซักซ้อม
ความเข้าใจแผนการจัดกิจกรรม 

มกราคม  2565 

4.  จัดหาของที่ระลึก กุมภาพันธ์  2565 
5.  ประชาสัมพันธ์ มีนาคม – เมษายน  2565 
6.  รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 1 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565 
7.  ยืนยันรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ   1 เมษายน – 25 พฤษภาคม 2565 
8.  ผู้สมัครส่งผลการออกก าลังกายผ่านทางระบบที่ผู้จัดโครงการ

ก าหนด โดยกรอกข้อมูลรายละเอียด พร้อมอัพโหลดภาพแคป
เจอร์จากหน้าจอของแอพพลิเคชั่น เพ่ือให้ผู้จัดโครงการบันทึก
ข้อมูล  

1 – 25 พฤษภาคม 2565 

9.  ผู้จัดโครงการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ พร้อมบันทึกลงใน
แบบฟอร์มออนไลน์ 

1 – 25 พฤษภาคม 2565 

10.  ผู้จัดโครงการแชร์ผลการออกก าลังกายที่บันทึกไว้ในแต่ละวัน 
เพ่ือให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้อง  และสามารถแจ้งขอ
แก้ไขหากมีข้อมูลผิดพลาด 

1 – 25 พฤษภาคม 2565 

11.  จัดส่งของที่ระลึกให้ผู้ที่สะสมแคลอรี่ตามก าหนด   26 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 
2565 

12.  ด าเนินการเบิกจ่ายโครงการ กรกฎาคม  2565 
13.  สรุปและรายงานผลการจัดโครงการ กรกฎาคม  2565 

5. สถานที่ด าเนินการ            
ผ่าน application ของโทรศัพท์มือถือ หรือ smart watch   

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ     
งานทรัพยากรมนุษย์  และคณะกรรมการจัดโครงการ 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการ            
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป  ประมาณ 1,000 คน 
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8. ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
(  /  )  ภาระงานประจ า    
(     )  ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 

แผนงานเริ่มต้น - 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ(ระดับแผนงาน) - 
กิจกรรมหลัก - 

-  โครงการนี้ตอบสนองการจัดโครงการตามลักษณะ Happy 8 ดังนี้ 
Happy 
Body 

Happy 
Heart 

Happy 
Society 

Happy 
Relax 

Happy 
Brain 

 Happy 
Soul 

Happy 
Money 

Happy 
Family 

/ / / / / /  / 

9. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย 

9.1 เพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่ดีแก่บุคลากรและ
ชุมชน 
9.2 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของคณะ
ศิลปศาสตร์ที่มีผลการเรียนดี  ความประพฤติดี  มีจิต
สาธารณะแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 
9.3 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพันภายในคณะ
ศิลปศาสตร์ 
 

1. ส่งผลให้คณะได้คะแนนปัจจัยความสมดุลระหว่าง
ชีวิตและการท างาน  (Work-life Balance)  ในแบบ 
ส ารวจความผูกพันบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ภายใต้
เครื่องมือ Emo-meter ประจ าปี 2565  เพิ่มข้ึน 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ ากว่า 3.51 (คะแนนเต็ม 5) 
3. จ านวนผู้สมัคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของแผน
ก าหนด 
4. จ านวนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถส่งเสริมให้คณะศิลปศาสตร์เป็นที่ยอมรับในการสร้างสุขภาพที่ดีแก่คนในชุมชน  และสามารถ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะศิลปศาสตร์และชุมชน   
 

11. แนวทางการประเมินหรือติดตามผลโครงการ 
11.1 จ านวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 
11.2 ผลส ารวจความผูกพันบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ภายใต้เครื่องมือ Emo-meter ประจ าปี 2565 
11.3 สรุปผลการประเมินโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

 
12. การบูรณาการกับการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ 
การเรียนการสอน - 
การวิจัย - 
การบริการวิชาการ - 
การท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม - 
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ตัวอย่างการการค านวณค่าแคลอรี่ 

 

 



ที่ อว68103.8/010 
ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 

8 เมษายน 2565 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรนครั้งที่ 15  ปี 2565 หัวข้อ “เมมเบรนสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ  
   เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” MST2022 (BCG economy) 

เรียน    อธิการบดี 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุม 

ด้วยศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีกําหนดจะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน 
ครั้งที่ 15 ปี 2565 หัวข้อ “เมมเบรนสําหรับเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว” The 15th 
International Conference on Membrane Science and Technology 2022 “Membrane for Bio-Circular-
Green (BCG) economy 2022 หรือ MST2022 (BCG economy) ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมในครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน  

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าว โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.mst2022.com   

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และพิจารณาเข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

        ขอแสดงความนับถือ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โกวิท เลิศวิทยานนท์) 

ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน 

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมมเบรน

โทรศัพท:์   074-288749, 074288754 

โทรสาร:    074-212817 

E-mail:    kowit.l@psu.ac.th 
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