โครงการกระทิงแดง U Project ป 3
โดย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด
ที่มาและแนวคิดโครงการ
ดวย บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด เล็งเห็นถึงพลังของเยาวชนคนรุนใหมในการขับเคลื่อน
สังคมไทย และตองการเปดโอกาสใหนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง(ปวส.) ไดนําความรู ความสามารถและทักษะอันมีอยูหลากหลายจากในหองเรียนนําไปสูการปฏิบัติ
จริงผานทักษะกระบวนการคิด การวางแผน การบริหารจัดการ เพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณใหกับ
นิสิต นักศึกษาในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม และยังเปนการสงเสริมใหผูเขารวมโครงการมีจิตสาธารณะ
ตระหนักถึงความสําคัญตอการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
จากแนวคิดขางตน ทําใหในป พ.ศ.2556

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด จัดทําโครงการ

กระทิงแดง U Project ขึ้น ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากนิสิต นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่สง
โครงการเขารวมประกวดเปนจํานวนมาก และป 2558-2559 นี้ ไดดําเนินโครงการกระทิงแดง U Project
ขึ้น ต อเนื่อ งเปน ป ที่ 3 โดยมีรูปแบบเป นการประกวดคั ดเลือ กโครงการของนิสิต นัก ศึก ษาที่ มีแ นวคิด
สรางสรรคตอการพัฒนาสังคม ในรูปแบบการดําเนินโครงการ พรอมทั้งจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยวิทยากรผูเชี่ยวชาญในดานการบริหารโครงการ และพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมนิสิต นักศึกษา ที่ไดรับ
คัดเลือกรับทุนสนับสนุนในการทํางาน รวมทั้งมอบเงินรางวัลใหแกโครงการที่มุงเนนการพัฒนา และ
สงเสริมศักยภาพทางสายอาชีพของสังคมไทย 4 สาขา ไดแก 1) เกษตรกรรม 2) การศึกษาหรือวัฒนธรรม
3) การแพทยและสาธารณสุข 4) นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหนิสิต นักศึกษาดําเนินโครงการได
อยางมีประสิทธิภาพ และสรางสรรคประโยชนใหกับสังคมอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริมใหนิสิต นักศึกษา ไดนําความรูความสามารถ และทักษะตางๆ ที่ไดรับจากการศึกษามา
ทําประโยชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอยางยั่งยืน
2) เพื่อสรางเสริมทักษะกระบวนการคิด การแกปญหา และการบริหารจัดการ ผานการลงมือปฏิบัติจริง
ใหแกนิสิต นักศึกษา และสรางประสบการณในการทําประโยชนเพื่อสวนรวมตอไป
3) เพื่อสรางจิตสาธารณะในกลุมนิสิต นักศึกษา ใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
ในการทํางานสรางสรรคเพื่อตอบแทนสังคม

รูปแบบการประกวดโครงการ “กระทิงแดง U Project”
ซึ่งแบงการประกวดโครงการพัฒนาสังคมออกเปน 4 สาขา ไดแก
1) เกษตรกรรม
2) การศึกษาหรือวัฒนธรรม

: เปนโครงการสนับสนุนใหเกษตรกรไทยเกิดความยั่งยืนในวิถีชีวิต
: เปนโครงการสรางเสริมทักษะการพัฒนาศักยภาพดานการศึกษา
หรือวัฒนธรรม
3) การแพทย และสาธารณสุข : เปนโครงการสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาพกาย และสุขภาพใจที่ดี
4) นวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน : เปนโครงการสรางสรรคนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ และเทคโนโลยี
ในดานอุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
คุณสมบัติของผูสงโครงการเขาประกวด
1) ผู ส มั ค รเข า ร ว มโครงการต อ งเป น นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไมจําเปนตองอยูในชั้นป คณะหรือภาควิชาเดียวกัน
2) การสงโครงการเขาประกวดตองมีนิสิต นักศึกษา ในกลุมจํานวน 4 คน ขึ้นไป พรอมกับอาจารยที่
ปรึกษาโครงการ อยางนอย 1 ทาน (โดยอาจารยที่ปรึกษาของโครงการ จะตองมีตําแหนงเปน
อาจารย ประจําของสถาบัน หรือเปน บุคลากรที่มีตํา แหนงงานประจํ าอยูในสถาบันการศึก ษา
เทานั้น)
เงื่อนไขการสงโครงการเขาประกวด
สงใบสมัคร พรอมรายละเอียดโครงการ โดยมีเนื้อหาตามคุณสมบัติ ดังนี้
1) โครงการที่สงเขาประกวด จะตองระบุรูปแบบโครงการภายใต 4 สาขา ที่กําหนดไว โดยเลือกสาขา
ใดสาขาหนึ่งเทานั้น (1 สถาบันสามารถสงไดมากกวา 1 โครงการ)
2) ขอมูลการทําโครงการครบถวน ประกอบไปดวย หลักการและเหตุผลของโครงการ , วัตถุประสงค ,
ขอมูลพื้นที่ชุมชน/กลุมเปาหมาย , ผูดําเนินโครงการ , งบประมาณการดําเนินโครงการ , แผนการ
ดําเนินกิจกรรม (อธิบายขั้นตอน , รูปแบบกิจกรรม , ระยะเวลาดําเนินกิจกรรม) และการติดตาม
ผลจากการดํ า เนิ น โครงการ พร อ มทั้ ง รายละเอี ย ดประกอบอื่ น ๆ (หากมี ) เช น แบบแปลน
ภาพถาย หรือขอมูลตางๆ
3) ต อ งเป น โครงการที่ มุ ง เน น ให เ กิ ด ประโยชน ต อ ชุ ม ชนหรื อ สั ง คมโดยรวม โดยชุ ม ชนหรื อ
กลุมเปาหมาย สามารถตอยอดโครงการไดอยางชัดเจน

4) ตองเปนโครงการที่เปนความตองการจากชุมชนหรือกลุมเปาหมาย
5) งบประมาณที่ใชจายในการดําเนินโครงการไมเกิน 200,000 บาท
6) การทําโครงการไมสามารถขอทุนสนับสนุนจากแหลงอื่นเพิ่มเติมได
7) ระยะเวลาการดําเนินโครงการระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
เกณฑการตัดสิน
เกณฑการตัดสินจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แบงออกเปน 4 หัวขอ ไดแก
1)
2)
3)
4)

ความคิดสรางสรรค และมีประโยชนตอกลุมเปาหมาย (คิดเปนคะแนนรอยละ 40)
กลุมเปาหมายสามารถดูแล และขยายผลในการดําเนินโครงการตอได (คิดเปนคะแนนรอยละ 40)
การมีสวนรวมกับชุมชนหรือกลุมเปาหมายของโครงการ (คิดเปนคะแนนรอยละ 15)
ความสอดคลองและครบถวนสมบูรณในการออกแบบโครงการ (คิดเปนคะแนนรอยละ 5)

กําหนดการของโครงการ
1) เปดรับสมัครโครงการกระทิงแดง U Project ป 3 ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 30
พฤศจิกายน 2558 (นับจากวันประทับตราไปรษณีย)
2) ประกาศผลโครงการที่ผานการคัดเลือกรอบแรก จํานวน 20 โครงการ (สาขาละ 5 โครงการ) ใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2559 ทางเว็บไซต http://www.ktd-uproject.com
3) ตัวแทนสมาชิกโครงการที่ผานการคัดเลือกรอบแรก จํานวน 20 โครงการ เขารวมกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการกระทิงแดง U Project ป 3 ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ 2559 ซึ่ง
ภายในกิจกรรม นิสิต นักศึกษา จะไดเรียนรูการเขียนโครงการ การวิเคราะหโครงการ การบริหาร
จัดการโครงการ จากผูเชี่ยวชาญดานการบริ หารจัดการในการออกแบบและพัฒนาโครงการ
นอกจากนั้นนิสิต นักศึกษา จะไดรับฟงขอเสนอแนะโครงการจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4
สาขา เพื่อนําความรูที่ไดกลับไปปรับปรุงโครงการ ใหเกิดประโยชนตอชุมชนหรือกลุมเปาหมาย
ตอไป

4) นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา นํ า โครงการกลั บ ไปปรั บ ปรุ ง ตามข อ เสนอแนะ และส ง โครงการกลั บ มาให
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณา ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อรวมประกวดรอบ
ชนะเลิศของแตละสาขา
5) พิธีประกาศรางวัลชนะเลิศและรางวัลยอดเยี่ยม พรอมมอบเงินรางวัล เงินสมทบองคกรการศึกษา
และเงินสนับสนุนการทําโครงการ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
- โครงการชนะเลิศ แตละสาขา จํานวน 4 โครงการ
รับเงินสนับสนุนสําหรับการทําโครงการ ตามแผนงบประมาณ โครงการละ 200,000 บาท
และเกียรติบัตร
- โครงการที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 16 โครงการ
เงินรางวัล 50,000 บาท พรอมเงินสมทบองคกรการศึกษา 10,000 บาท
และเกียรติบัตร
7) นิสิต นักศึกษา ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สาขา ลงมือดําเนินโครงการตามแผนงบประมาณ โดย
มีผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาโครงการลงพื้นที่คอยใหคําปรึกษาแกนิสิต นักศึกษา ตั้งแตวันที่ 22
พฤษภาคม 2559 และเสร็จสิ้นการลงมือดําเนินงานโครงการ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
8) งานประทานถวยรางวัล พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แก
โครงการที่ไดรับรางวัลชนะเลิศทั้ง 4 สาขา พรอมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิต นักศึกษา
เผยแพรแกสาธารณชน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2559
โครงการชนะเลิศ ทั้ง 4 สาขา จะไดรับรางวัล ดังนี้
- ถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- เงินรางวัล โครงการละ 100,000 บาท
- เงินสมทบองคกรการศึกษา โครงการละ 50,000 บาท

แผนผังขั้นตอนการประกวดโครงการ
ผูสนใจสงใบสมัครพรอมรายละเอียดโครงการ (21 ก.ย. 58 – 30 พ.ย. 58)
 ผานการคัดเลือก
คณะกรรมการคัดเลือกรอบที่ 1 จํานวน 20 โครงการ (1 ก.พ. 58)

นิสิต นักศึกษาเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ
และรับฟงขอเสนอแนะจากกรรมการผูท รงคุณวุฒิ (13-14 ก.พ. 59)

นิสิต นักศึกษานําโครงการไปปรับปรุง แลวสงโครงการเขา
ประกวดรอบชนะเลิศ (30 มีนาคม 59)

คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิคัดเลือกโครงการ สาขาละ 1 โครงการ รวม 4 โครงการ

พิธีประกาศรางวัลชนะเลิศ
และรางวัลยอดเยี่ยม (21 พ.ค. 59)
 ผานการคัดเลือก
4 โครงการทีผ่ า นการคัดเลือก
ไดรับทุนการทําโครงการ 200,000 บาท

 ไมผานการคัดเลือก
16 โครงการ รับเงินรางวัล 50,000 บาท
สมทบองคกรการศึกษา 10,000 บาท

4 โครงการที่ไดรับทุนสนับสนุน ลงมือทําโครงการ (22 พ.ค. 59 – 31 ก.ค. 59)

พิธีประทานถวยรางวัล พระองคโสมฯ และนิทรรศการทัง้ 4 โครงการ (20 สิงหาคม 59)
โครงการชนะเลิศ รับถวยประทานพระองคโสมฯ
เงินรางวัล 100,000 บาท
สมทบองคกรการศึกษา 50,000 บาท

รางวัลที่ไดรับ
1. โครงการชนะเลิศ ทั้ง 4 สาขา จํานวน 4 โครงการ
- ถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
- เกียรติบัตร
- เงินสนับสนุนสําหรับการทําโครงการ ตามแผนงบประมาณ โครงการละ 200,000 บาท
- เงินรางวัล โครงการละ 100,000 บาท
- เงินสมทบองคกรการศึกษา โครงการละ 50,000 บาท
2. โครงการยอดเยี่ยม (โครงการที่ผานการคัดเลือกรอบแรก จํานวน 16 โครงการ)
- เกียรติบัตร
- เงินรางวัลโครงการละ 50,000 บาท
- เงินสมทบองคกรการศึกษา โครงการละ 10,000 บาท
วิธีการสมัครเขารวมโครงการ
ดาวนโหลดแบบฟอรมใบสมัคร พรอมรางรายละเอียดโครงการ จากเว็บไซต www.ktd-uproject.com
และส ง ใบสมั ค รพร อ มแนบรายละเอี ย ดโครงการมาทางอี เ มล ktduproject@gmail.com และส ง ทาง
ไปรษณียที่
โครงการกระทิงแดง U Project ป3
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จํากัด แผนกกิจกรรมเพื่อสังคม
เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอ
คุณจุฑาพันธ อุไรลักษมี (พลอย)
โทร. : 092-253 8273
แฟกซ : 02-578-3969
อีเมล : ktduproject@gmail.com

