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อว. สร้างงาน  ระยะท่ี 2 
โครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะ 2 
 

1. ชือ่หน่วยงานจ้างงาน  ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 

2. ที่มา หลักการและเหตุผล 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) ที่เกิดขึ้นส่งผล

กระทบถึงภำวะกำรว่ำงงำนของประชำชนและบัณฑิตจบใหม่ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) จึงได้จัดท ำโครงกำรจ้ำงงำน ประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โค โรน่ ำ  2019 (COVID-19) ต ำมมติ  ค รม .วัน ที่  17 มี น ำคม  พ .ศ . 2563 ขึ้ น  โดย ให้
สถำบันกำรศึกษำในสังกัดกระทรวง อว.จัดท ำโครงกำรเสนอร่วมไป 

ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร จึงได้จัดท ำ “โครงกำร
จ้ำงงำนให้กับประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) ระยะ 2” เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนและให้ควำมช่วยเหลือนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยศิลปำกรผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ว่ำงงำนซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) มีงำนท ำ และเป็นกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนให้กับผู้
ได้รับผลกระทบเหล่ำนั้น 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้ำงงำนรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิกฤตและเสริมศักยภำพ ให้กับก ำลังแรงงำน
สมัยใหม่ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนในด้ำนต่ำง ๆ ให้แก่แรงงำน อำทิ กำรวิเครำะห์และ
แก้ปัญหำชุมชน กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงสังคม และทักษะทำงวิทยำศำสตร์และสังคมเฉพำะด้ำน 
เป็นต้น 

3.3 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเกิดกำรจ้ำงงำนในพ้ืนที่เป้ำหมำย 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกรผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ว่ำงงำนซึ่งเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรี ที่ไม่ได้รับเงินจำกมำตรกำรเยียวยำของรัฐบำล “เรำไม่ทิ้งกัน” หรือได้รับเงินเยียวยำจำก
โครงกำรอ่ืนๆ ที่รัฐบำลช่วยเหลือจ ำนวน  25 คน ที่อยู่ ในพ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร  คือ 
กรุงเทพมหำนคร นครปฐม รำชบุรี สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี กำญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
5. ภาระงานที่จะให้ผู้รับการจ้างปฏิบัติงานใน 3 เดือน  

5.1 ช่วยติดต่อประสำนงำนกับประชำชน ชุมชนในพ้ืนที่ 
5.2 ลงพื้นที่ ช่วยส ำรวจข้อมูล  รวบรวมข้อมูล จัดท ำฐำนข้อมูล และจัดท ำข้อมูลด้ำนต่ำงๆ รวมถึง

ช่วยงำนถ่ำยทอด เผยแพร่และรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องและมีควำมจ ำเป็น ทั้งควำม
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ต้องกำร ปัญหำและอุปสรรค เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมภำรกิจเฉพำะของหน่วยงำน
ภำยใต้กระทรวง อว. 

5.3 ช่วยงำนของธุรกิจในควำมดูแลของศูนย์บ่มเพำะ 
5.4 ช่วยจัดท ำสื่อประชำสัมพันธ์ผลงำนในรูปแบบต่ำงๆ ดูแล พัฒนำ เว็บไซต์ 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  3 เดือน (1 กรกฎำคม – 30 กันยำยน 2563) 
 
7.  สถานที่ด าเนินงานโครงการ 
 ส ำนักงำนบริหำรกำรวิจัย นวัตกรรมและกำรสร้ำงสรรค์  มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

พ้ืนที่บริกำรของมหำวิทยำลัยศิลปำกร คือ กรุงเทพมหำนคร นครปฐม รำชบุรี สมุทรปรำกำร 
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม สุพรรณบุรี กำญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
 
8. งบประมาณ :    
 8.1 แหล่งงบประมาณ 

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 งบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ ำเป็น ในงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 675,000 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
 8.2 รายจ่ายของการด าเนินโครงการ 

ค่ำตอบแทนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมเป็นเงิน 675,000 บำท (หกแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันบำทถ้วน) 
- ค่ำตอบแทนผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน  25  คน คนละ 3 เดือน อัตรำจ้ำงเหมำต่อเดือน 

9,000 บำท รวม 675,000 บำท 
 

9. แผนด าเนินการ 
 

รายละเอียด มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1. ประชุมและวำงแผนกำรท ำงำน      
2. รับสมัครและจัดสรรผู้ได้รับกำรว่ำจ้ำงไป
ตำมหน่วยด ำเนินกำร 

     

3. ผู้ได้รับกำรว่ำจ้ำงปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ที่ได้รับมอบหมำย 

     

4. กำรติดตำมและประเมินผล      
 
10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

10.1 นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกรผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ว่ำงงำนซึ่งเป็น     
ผู้ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) ที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีได้รับกำรจ้ำงงำนหลังจำกเกิดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชื้อไวรัส  
โคโรน่ำ (Covid – 19)  จ ำนวน  25  คน 

10.2 ชุมชนหรือหน่วยงำนที่ได้รับผลกระทบฯ ได้รับควำมช่วยเหลือในกำรฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ 
จ ำนวน 10 บริษัท 
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11. ความคุ้มค่าของโครงการ 
นักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยศิลปำกรผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ว่ำงงำนซึ่งเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) ส ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำตรีได้รับกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของบุคลำกรมหำวิทยำลัยที่มี
ประสบกำรณ์ ท ำให้ได้ควำมรู้ มีควำมเชี่ยวชำญเพ่ิมเติมส ำหรับประกอบวิชำชีพที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ 
หรือ New Normal 


