
ความคืบหน้าแนวทางการจดักิจกรรม Hackathon 
ภายใต้โครงการมหาวิทยาลยัสู่ต าบล สรา้งรากแก้วให้ประเทศ

คณะท างานด้านการพฒันาทกัษะผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
โครงการมหาวิทยาลยัสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ



ค้นหาปัญหาในพืน้ท่ี 
(Tambon Profile) 

8 เครือข่ายอดุมศึกษา
เป้าหมาย 320 ต าบล ภายใต้
U2T (10% จาก 3000 ต าบล)

8 เครือข่ายอดุมศึกษา 

รบัข้อเสนอ 320 ทีม
พ.ค. 64

อว. จ้างงาน
ภายใต้ U2T/ผูน้ าชมุชน

(Hacker 5-7 คน/ทีม)

ประกวดระดบัภมิูภาค
จากเครือข่ายละ 40 ทีม เหลือ 5 ทีม / เครือข่าย

1 มิ.ย. 64 – 9 ก.ค. 64

ประกวดระดบัประเทศ
เฟ้นหาทีมผู้ชนะ 5 ทีมสดุท้าย

(รางวลัท่ี 1-3 และชมเชย)

ต.ค. 64

นวตักรรมพฒันาเศรษฐกิจฐานราก



❶ประกาศ TOR
❷จดัสรรงบประมาณแก่เครือข่าย

สถาบนัอดุมศึกษา (Node) 8 แห่ง
❸จดัการแข่งขนั Hackathon

ระดบัประเทศ
❹อ านวยการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

❶ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน
ท่ีเก่ียวข้อง

❷ประกาศรบัข้อเสนอโครงการ
จากสถาบนัอดุมศึกษาในพืน้ท่ี

❸จดัการแข่งขนั Hackathon
ระดบัภมิูภาค

❹จดัหา Backer & Mentor 
&อ านวยการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เครอืข่ายอดุมศึกษา 8 แห่ง (Node) สถาบนัอดุมศึกษา 
ทัว่ประเทศ

❶จดัหาผูเ้ข้าร่วมแข่งขนั (Hacker)
❷ส่งข้อเสนอโครงการ อย่างน้อย

10% ของโครงการท่ีรบัผิดชอบ
ทัง้หมด

❸อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

คณะท างานฯ



“กรอบเวลา” การแข่งขนั Hackathon ระดบัภมิูภาค

เครือข่ายอดุมศึกษา สถาบนัอดุมศึกษา
(Node)

ช่วงเวลา

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ม. อบุลราชธานี 12-14 มิถนุายน

ภาคเหนือตอนบน ม. พะเยา 1-2 กรกฎาคม

ภาคใต้ตอนล่าง ม. ทกัษิณ 25-27 มิถนุายน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน มรภ. เลย รอยืนยนั

ภาคเหนือตอนล่าง มรภ. พิบลูสงคราม รอยืนยนั

ภาคใต้ตอนบน ม. วลยัลกัษณ์ รอยืนยนั

ภาคตะวนัออก มรภ. วไลยอลงกรณ์ รอยืนยนั

ภาคกลาง ม. ธรรมศาสตร์ รอยืนยนั



ก าหนดการประชมุหารือแนวทางการด าเนินงาน Hackathon
กบัสถาบนัอดุมศึกษา (Node) ผา่น Zoom Meeting

เครือข่ายอดุมศึกษา สถาบนัอดุมศึกษา (Node) วนัท่ี 

ภาคตะวนัออก มรภ. วไลยอลงกรณ์ 25 มีนาคม (เช้า)

ภาคกลาง ม. ธรรมศาสตร์ 25 มีนาคม (บา่ย)

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

มรภ. เลย 26 มีนาคม

ภาคเหนือตอนล่าง มรภ. พิบลูสงคราม 5 เมษายน

ภาคใต้ตอนบน ม. วลยัลกัษณ์ 1 เมษายน



เครือข่ายอดุมศึกษา
8  แห่ง (Node)

จ านวนจงัหวดั
ในพืน้ท่ี

จ านวน
สถาบนัอดุมศึกษา

ในพืน้ท่ี

จ านวนต าบล
ท่ีรบัผิดชอบ

จ านวนทีม
(%)

ภาคเหนือตอนบน 8 18 489 49
ภาคเหนือตอนล่าง 9 15 189 19

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 

12 13 437 44

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

8 21 375 38

ภาคกลาง 18 29 753 75
ภาคตะวนัออก 8 14 266 27

ภาคใตต้อนบน 7 11 241 24

ภาคใตต้อนล่าง 7 11 250 25

รวม 77 76 3000 301

%



เครือข่ายอดุมศึกษา
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน



1. เลย มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 17
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 1

รวม 18 ต าบล
2. หนองคาย มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2

มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 20
รวม 22 ต าบล

3. หนองบวัล าภู สถาบนัวทิยาลยัชมุชน (20 แหง่) 3
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 20
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 3

รวม 26 ต าบล
4. อุดรธานี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 64

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 4
รวม 68 ต าบล

5. บงึกาฬ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 31
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 1
สถาบนัเทคโนโลยจีติรลดา 1

รวม 33 ต าบล

6. นครพนม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 1
มหาวทิยาลยันครพนม 5
มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 1
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 1

รวม 8 ต าบล 
7. มกุดาหาร มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 2

มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 1
สถาบนัวทิยาลยัชมุชน (20 แหง่) 3

รวม 6 ต าบล 
8. สกลนคร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 33

มหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 27
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 4

รวม 64 ต าบล 
9. กาฬสนิธุ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 7

มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 11
มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ์ 16

รวม 34 ต าบล

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน



10. ขอนแกน่ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 85
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 2
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 2
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 2
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 4
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 3

รวม 98 ต าบล
11. มหาสารคาม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 1

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 15
มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 13
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 13

รวม 42 ต าบล
12. รอ้ยเอด็ มหาวทิยาลยัราชภฏัรอ้ยเอด็ 8

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 6
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 4

รวม 18 ต าบล

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน (ต่อ)

รวมทัง้ส้ิน 437 ต าบล



“ผลการประชมุหารือ”
เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย
วนัท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ผา่น Zoom Meeting



(ร่าง) กรอบเวลาการด าเนินงานของ “มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย”
ช่วงเวลา กิจกรรม

-tbc- จดัประชมุช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน

-tbc- ประกาศรบัข้อเสนอโครงการ

-tbc- ปิดรบัข้อเสนอโครงการ

-tbc- ประกวดระดบัภมิูภาค (Pitching) : ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน




