
โครงการกระทงิแดง U Project ปี3

บริษัท เคร่ืองดื่มกระทงิแดง จ ากัด



แนวคิดโครงการ
“กระทงิแดง U Project”

บริษัท เคร่ืองดื่มกระทงิแดง จ ากัด เล็งเหน็พลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่
ในการขับเคล่ือนสังคมไทย และต้องการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา
ในระดับปริญญาตรีและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง(ปวส.) ได้
น าความรู้  ความสามารถ มาท าประโยชน์เพื่อสังคมโดยรวม และ
ตระหนักถึงความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ความยั่งยืนของสังคมต่อไป



วัตถุประสงค์โครงการ

• เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นกัศึกษา ได้น าความรู้ความสามารถ และทกัษะต่างๆ 
ท่ีได้รับจากการศกึษามาท าประโยชน์เพื่อพฒันาชมุชนและสงัคมอยา่งยัง่ยืน

• เพื่อสร้างเสริมทกัษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ 
ผ่านการลงมือปฏิบตัิจริง  ให้แก่นิสิต นกัศึกษา และสร้างประสบการณ์ใน
การท าประโยชน์เพื่อสว่นรวมตอ่ไป

• เพื่อสร้างจิตสาธารณะในกลุ่มนิสิต  นักศึกษา ให้เกิดการตระหนักถึง
ความส าคญัของการมีสว่นร่วมในการท างานสร้างสรรค์เพื่อตอบแทนสงัคม



รูปแบบการประกวดโครงการ 
กระทงิแดง U Project ปี3

แบ่งการประกวดโครงการออกเป็น  4 สาขา

1. สาขาเกษตรกรรม
2. สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม
3. สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
4. สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกจิชุมชน



รูปแบบการประกวดโครงการ 
“กระทงิแดง U Project”

สาขาเกษตรกรรม

โครงการสนบัสนนุเกษตรกรไทยให้เกิดความยัง่ยืนในวิถีชีวิต



รูปแบบการประกวดโครงการ 
“กระทงิแดง U Project”
สาขาการศึกษาหรือวัฒนธรรม

เป็นโครงการสร้างเสริมทกัษะการพฒันาศกัยภาพด้านการศกึษาหรือวฒันธรรม



รูปแบบการประกวดโครงการ 
“กระทงิแดง U Project”

สาขาการแพทย์ และสาธารณสุข

โครงการสง่เสริมให้คนไทยมีสขุภาพกาย และสขุภาพใจที่ดี



รูปแบบการประกวดโครงการ 
“กระทงิแดง U Project”

สาขานวัตกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชน

โครงการสร้างสรรค์นวตักรรม สิง่ประดิษฐ์ และเทคโนโลยีในด้านอตุสาหกรรม
และการผลติเพื่อพฒันาวิสาหกิจชมุชน



• รวมกลุ่มนิสิต นักศึกษา ตัง้แต่ 4 คน ขึน้ไป

• พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ



ก าหนดการของโครงการ

รายละเอียด
2558 2559

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
เปิด-ปิด รับสมคัรโครงการ 21-30
ประกาศผล 20 โครงการท่ีเข้ารอบ บนเว็บไซต์ 1
อบรมเชิงปฏิบตัิการโครงการกระทิงแดง U Project ปี3 13-14
นิสิต นกัศกึษา ด าเนินการปรับปรุงโครงการ 15-30
ส่งโครงการฉบบัปรับปรุง/บทคดัย่อ/รายช่ือสมาชิกกลุ่ม
ทัง้หมด

30

พธีิประกาศรางวลัชนะเลิศ/ยอดเย่ียม 21
นกัศกึษาลงมือท าโครงการ 22-31
มอบถ้วยประทานฯ /จดันิทรรศการ /มอบรางวลัชนะเลิศ 20



กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ



จัดวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์  2559 
โดยมีวัตถุประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา 
ได้เรียนรู้การเขียนโครงการ  การ
วิ เคราะห์โครงการ  การบริหาร
จัดการโครงการ  จากผู้เช่ียวชาญ
ด้านการบ ริหารจั ดกา ร ในการ
ออกแบบและพัฒนาโครงการก่อน
ส่งกลับมาในรอบชิงชนะเลิศอีกครัง้

นอกจากนัน้นิสิต นักศึกษา จะได้รับฟังข้อเสนอแนะ

โครงการจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒทิัง้ 4 สาขา  

เพื่อน าความรู้ที่ได้กลับไปปรับปรุงโครงการ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายต่อไป



ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร



แบ่งออกเป็น 4 หวัข้อ

เกณฑ์การตดัสินจากคณะกรรมการ

• ความคดิสร้างสรรค์  และมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย  (ร้อยละ 40)

• กลุ่มเป้าหมายสามารถดแูล และขยายผลในการด าเนินโครงการต่อได้ 
(ร้อยละ 40)

• การมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ  (ร้อยละ 15)

• ความสอดคล้องและครบถ้วนสมบูรณ์ในการออกแบบโครงการ
(ร้อยละ 5)



พธีิประกาศรางวัลชนะเลิศ 4 สาขา
และ

โครงการยอดเยี่ยม 16 โครงการ



จัดขึน้ในวันที่  21 พฤษภาคม 2559

เพื่อประกาศผลโครงการชนะเลิศ ทัง้ 4 สาขา

และโครงการยอดเยี่ยม 16 โครงการ

พร้อมรับทุนสนับสนุนในการด าเนินโครงการ 200,000 บาท

เกียรตบิัตร และเงนิรางวัลต่างๆ



รางวัล
โครงการกระทงิแดง U Project ปี3



โครงการชนะเลิศ แต่ละสาขา (จ านวน 4 โครงการ)

• ถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ

• เกียรติบตัร

• ทนุสนบัสนนุการท าโครงการ ตามแผนงบประมาณ   200,000 บาท

• เงินรางวลั โครงการละ 100,000 บาท  

และ เงินสมทบองค์กรการศกึษา โครงการละ  50,000 บาท



โครงการยอดเยี่ยม (จ านวน 16 โครงการ)

• ประกาศนียบตัร

• เงินรางวลั โครงการละ 50,000 บาท

และเงินสมทบองค์กรการศกึษา โครงการละ  10,000 บาท



นักศึกษาลงมือท าโครงการ



พธีิประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ



• จัดขึน้ในวันที่  20 สิงหาคม  2559

• พธีิมอบถ้วยประทานฯ พร้อมเงนิ
รางวัล ให้แก่โครงการชนะเลิศ 
จ านวน 4 โครงการ

• อีกทัง้จัดนิทรรศการแสดงผลงานให้
พระองค์ฯ และผู้ร่วมงานได้ชม
นิทรรศการ

พธีิมอบถ้วยประทานฯ เงนิรางวัล
และจัดนิทรรศการ



วิธีการสมัคร
เข้าร่วมโครงการ

โครงการกระทงิแดง U Project

บริษัท เคร่ืองดื่มกระทงิแดง จ ากัด

แผนกกจิกรรมเพื่อสังคม  

เลขที่ 288  ถนนเอกชัย  แขวงบางบอน

เขตบางบอน  กรุงเทพฯ  10150

สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี 
www.ktd-uproject.com

แล้วสง่ใบสมคัร  พร้อมแนบเอกสารรายละเอียด
โครงการ มาทางไปรษณีย์...



ตดิต่อประสานงาน

คณุจฑุาพนัธ์  อไุรลกัษมี (พลอย)  เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ

โทรศพัท์ : 092-253 8273

แฟกซ์  :  02-578 3969

อีเมล์   :  ktduproject@gmail.com

เว็บไซต์ : www.ktd-uproject.com


