
 

 

คู่มือการจดักิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon 2021) 
ภายใต้โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบล 

(มหาวิทยาลยัสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
 
1. หลกัการและเหตุผล 

    

ตามที่  คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  ๖  ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม โดยส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ด าเนินโครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสงัคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวทิยาลยัสู่ต าบล สร้างราก
แก้วให้ประเทศ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมี
สถาบนัอุดมศกึษาในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) ครอบคลุมการจ้างงานประชาชน
ทัว่ไป บณัฑติจบใหม่ และนักศกึษา จ านวน 60,000 ต าแหน่ง และการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่ครอบคลุมใน
ประเดน็ต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  

 

ในการนี ้สป.อว. ได้ก าหนดจดัการแข่งขนัแฮกกะธอน (Hackathon) ซึ่งเป็นหนึ่งในกจิกรรมการพัฒนา
ทกัษะแก่ผู้เขา้ร่วมโครงการ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคดิอย่างสร้างสรรค์    บนปัญหา
และความต้องการในพื้นที่จริงกว่า 3,000 ต าบล เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่  ตอบ
โจทย์กบับรบิทในพื้นที ่ ผ่านการเรยีนรู้และปฏบิตัจิรงิในชุมชน (Community-integrated Learning) ภายใต้โจทย์ 
“แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก” ใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) Creative Economy (2) 
Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and Culture ตัง้เป้าหมายมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 320 ทมี หรอื 2,000 คน โดยมอบหมายให้สถาบนัอุดมศึกษา 8  ภูมภิาคทัว่ประเทศ ด าเนินการจัด
แข่งขนัระดับภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสุดยอด 40 ทีม น าแนวทางแก้ปัญหา (Solution) ไปปฏิบัติในพื้นที่จริงและ
เขา้แข่งขนัในระดบัประเทศต่อไป 
 

 

2. วตัถปุระสงค์ 
2.1 เพื่อพฒันาทักษะแก่ผู้ได้รบัการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 

(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ให้สามารถเข้าใจปัญหา คดิวิเคราะห์ และระดมความคดิ
สร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) ที่มโีจทย์หรือความต้องการในพื้นที่ เป็น
ศูนย์กลางหรอืเป้าหมาย (Problem-based Learning)  

2.2 เพื่อพฒันาแนวทางแก้ปัญหาเชงินวตักรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขนัแฮกกาธอน (Hackathon) 
อย่างน้อย 300 แนวทาง/นวตักรรม 

2.3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการบูรณาการความร่วมมอืระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากับชุมชนในพื้นที่ 
 

 
 
 



 

 

3. เป้าหมายของโครงการ 
3.1 เป้าหมายผู้เขา้ร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 320 ทมี หรอื 2,000 คน ใน 8 ภูมภิาค 
3.2 พื้นที่ด าเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ด าเนินโครงการยกระดบัเศรษฐกจิและสงัคมราย

ต าบล (มหาวทิยาลยัสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  
3.3 แนวทางแก้ปัญหา (Solution) ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากไม่น้อยกว่า 300 แนวทาง 

 
 
  4. พ้ืนท่ีด าเนินการ 
 

 
 
5. คุณสมบติัของผู้ร่วมกิจกรรม 
 

5.1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จดัเป็นทมี ๆ ละ 5-7 คน โดยใน 1 ทมีประกอบด้วย    
  5.1.1 บณัฑติ นักศึกษาและประชาชนที่ได้รบัการจ้างงาน ภายใต้โครงการยกระดบัเศรษฐกิจและ
สงัคมรายต าบล (มหาวทิยาลยัสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)  
  5.1.2 ผู้แทนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน/ผู้ประกอบการ ผู้สบืทอดภูมปัิญญา และผู้น าชุมชนในพื้นที่/
ต าบล 
         5.2 ทีมต้องผ่านการเสนอช่ือจากสถาบนัอุดมศึกษาในโครงการท่ีรบัผิดชอบ โดยมีลกัษณะ ขอ้ใด 
ขอ้หนึ่ง ดงันี้  
 5.2.1เป็นทมีที่มาจากพื้นที่/ต าบลเดยีวกนั  
 5.2.2 ทมีที่มาจากต่างพื้นที่/ต าบล ที่มลีกัษณะปัญหาคล้ายกนั 



 

 

 5.2.3 เป็นทมีที่มลีักษณะเฉพาะตามบรบิท/ปัญหา/ความต้องการของพื้นที ่หรอื อตัลักษณ์พื้นถิน่ 
เช่น  ทมี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ หรอื ทีมเผ่าไทด า เป็นต้น  
          5.3 ทีมต้องเลือกปัญหาในการน ามาแข่งขนัจากพ้ืนท่ีด าเนินการของโครงการ   และอยู่ใน 4 
ประเดน็ ได้แก่. (1) Creative Economy (2) Technology/Health Care (3) Circular Economy และ (4) Art and 
Culture 
 
 
6. กรอบเวลาการด าเนินการแข่งขนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. กระบวนการ U2T Hackathon 2021 

 
 



 

 

อธิบายรายละเอียดคร่าวๆแต่ละขัน้ตอน 
ขัน้ตอน รายละเอียด 

7.1 คดักรองคุณสมบตัเิบื้องต้น 
 

ขัน้ตอนการคดักรองคุณสมบตัผิู้เขา้ร่วมโครงการ ตาม ขอ้ ๕ ณ 
วนัที่ส่งใบสมัครเขา้รวมกจิกรรมที่ต้องมีองค์ประกอบของทมี
ครบถ้วนทัง้จ านวน และ ประเภท รวมทัง้พื้นที่ที่น าเสนอ ต้อง
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของต าบล 

7.2 problem submission 
 

เป็นกระบวนคดักรองปัญหาที่น ามาเขา้ร่วมกิจกรรม เพื่อให้เหน็
ความท้าทาย กระบวนการวเิคราะห์ปัญหา หลงัจากมกีารเก็บ
ขอ้มูลต าบลแล้ว เป็นการมองหาช่องว่าง โอกาสที่จะขยายงานการ
พฒันาสู่ความยัง่ยนืโดยใช้กระบวนการแฮกกาทอน 

7.3 ประกาศโจทย์ที่จะน ามาแข่งขนั 
 

สถาบนัอุดมศึกษาจะประกาศผลการคดัเลือกโจทย์ที่น ามาเขา้
แข่งขนั ทัง้นี้ยังเปิดโอกาศให้ทมีที่เสนอโจทย์ไม่ผ่านสามารถน า
โจทย์ที่ประกาศมาเสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยเทยีบเคยีงใช้พื้นที่
ด าเนินการของตนเองได้ โดยอาจมปัีจจยัสู่ความส าเร็จที่ไม่
เหมอืนกนัในแต่ละพื้นที่ 

7.4  การให้ความรู้ ใน 4 แนวทาง 
 

กระบวนการให้ความรู้ในประเดน็ที่จะน ามาพฒันา solution โดย
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เขา้ร่วมกิจกรรมสามารถขอรบัค าปรึกษาได้ตาม
ช่องทางที่คณะท างานจากส่วนกลางก าหนดตารางเวลาไว้ 

7.5  รบัขอ้เสนอแนวทางแก้โจทย์
ปัญหา 
 

เป็นกระบวนการให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมน าเสนอsolution ในการ
พฒันา ตามโจทย์ที่ประกาศโดยคณะกรรมการแต่ละภูมภิาค ซึ่ง
หากเกนิจ านวนที่ก าหนดไว้ว่าจะน ามาpitching on site 
สถาบนัอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพแต่ละภูมภิาค สามารถบรหิาร
จดัการได้ตามความเหมาะสม มาเป็น paper/vdo อื่นๆ 

7.6. การแข่งขนัระดบัภูมภิาค 
 

การจดัการแข่งขนั ที่ให้ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการคดักรอง มา
น าเสนอแนวคดิ ใช้เวลาการน าเสนอ 7 นาท ีและถามตอบ 10 
นาท ี

7.7  Implement & Incubation 
 

เป็นกระบวนการที่สถาบนัอุดมศกึษาที่เป็นเจ้าภาพจดัการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย จ านวน 50,000 บาทต่อทมี เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการน าแนวคดิ ทางเลอืกในการแก้โจทย์ไปด าเนินการในพื้นที่ 
พร้อมทัง้เก็บรวมรวมวเิคราะห์ขอ้มูล การขยายผลสู่พื้นที่อื่น 
ปัจจยัในพื้นที่ที่จะท าให้ทางเลอืกสามารถใช้อย่างยัง่ยนื น าไปสู่
การบรรจุแผนชุมชนต่อไป 
 

7.8 การแข่งขนัระดบัประเทศ 
 

คณะท างานส่วนกลาง สป.อว. ก าหนดจดัการแข่งขนัเพื่อคดัเลือก
ทมีจาก 40 ทมี จาก 8 ภูมภิาคให้เหลือทมีที่ม ีsolution ยอดเยี่ยม 
จ านวน 5 ทมี  ก าหนดจดัการแข่งขนัเดอืนพฤศจิกายน 2564 



 

 

8. ใบสมคัร 
      https://docs.google.com/forms/d/10gKHIzMr5RIntRC2DlDhV32QYgW6Nf-IiOPYw4adkiU/edit 
 
9. เกณฑ์การแข่งขนั 
 

ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์ 

คดักรองคุณสมบตัิ 1. องค์ประกอบของทีมครบถ้วน 
2. เอกสารลงทะเบยีนครบถ้วน 
3. พื้นที่ที่เลอืกอยู่ภายใต้โครงการ ปี 2564 

Problem submission 1. สอดคล้องกบัสภาพพื้นที่ 
2. ขอ้มูลพื้นฐานเพยีงพอในการวเิคราะห์ปัญหา 
3. มคีวามท้าทาย 
4. แสดงเครื่องมือในการวเิคราะห์ชดัเจน GAP  โอกาส.  
5. อยู่ในกรอบแนวทางตามขอบเขตการด าเนินงาน 
6. มอีงค์ประกอบของทรพัยากรที่เอื้อต่อความส าเร็จ 
7. โอกาสในการขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่น 

Regional. Pitching 1. การน าเทคโนโนโลย/ีความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสมกบัพื้นที่ 

2. ความคดิสร้างสรรค์ 
3. การมีความร่วมมือกับคนและชุมชน. เพื่อสร้างความยัง่ยนื 
4. สามารถน าแนวคดิ(solution) ไปใช้ได้จรงิ 
5. การขยายผลไปใช้ในพื้นที่อื่น scale up 
6. ม ีvalue added ในการส่งมอบให้พื้นที่/ชุมชน 
7. ความใหม่ของคุณค่าที่ส่งมอบ  value proposition 
8. การจดัการเชงิธุรกจิ/แผนธุรกิจ/การสร้างชุมชนนวตักรรม 
9. เลอืกเทคโนโลย/ีความรู้/แนวทาง ที่สอดคล้องกบัปัญหา 

Incubation มกีารตดิตาม ให้ค าแนะน าเชงิลึกแก่ผู้เขา้ร่วมกิจกรรม   

National Pitching 1 .Creative 
2. value added  community 
3. Sustainable 
4. Scale up 
5. Business Model 
6. Outcome  (Socioeconomy / Education /Quality of life /etc) 

https://docs.google.com/forms/d/10gKHIzMr5RIntRC2DlDhV32QYgW6Nf-IiOPYw4adkiU/edit


 

 

10. การแต่งตัง้คณะกรรมการ 
สถาบนัอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าภาพการจดักจิกรรมแข่งขนัระดบัภูมภิาค สามารถแต่งตัง้คณะกรรมการขึ้น

เพื่อให้การจดักิจกรรมเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ดงันี้ 
10.1 คณะกรรมการบริหารจดักจิกรรม เพื่อท าหน้าที่บรหิารจดัการ การแข่งขนั การจัดสิง่อ านวยความ

สะดวก การก ากบัตดิตามการด าเนินงาน และการรายงานผลการด าเนินงาน 
10.2 คณะกรรมการตดัสนิการแข่งขนั จ านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ท่าน 

กรรมการจากแต่ละภูมภิาค 5 ท่าน และกรมการจากส่วนกลาง 5 ท่าน ท าหน้าที่คดัเลอืกผู้เขา้ร่วมโครงการจาก
ภูมภิาคละ 40 ทมี ให้เหลือ 5 ทมี เพื่อเขา้สู่กระบวนการ บ่มเพาะและน าความคดิที่ผ่านการคดัเลือกไปสู่การ
ปฏบิตั ิและน าเขา้การแข่งขนัระดบัประเทศต่อไป 
 
11. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่าย 

ค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายตามระเบยีบการเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการ อ้างองิตามระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
ทัง้นี้หากสถาบนัอุดมศึกษาในมรีะเบยีบการเบิกจ่ายที่ใช้เฉพาะของสถาบนั ใช้ตามระเบยีบสถาบนัอุดมศกึษา 
แต่ต้องไม่เกนิอตัราที่กรมบญัชีกลางก าหนด ค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจรงิที่เกดิขึ้น  
 
12. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม/ ช่องทางการติดต่อประสานงาน 
u2t@mhesi.go.th 

 
 


