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ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน 
กำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP 

ด้วยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  ควำมเป็นมำ/หลักกำรและเหตุผล   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 

OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยได้ก าหนดเป็นหนึ่ง 1 ใน 6 Agenda Base ของ 
วท. มีหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ด าเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ได้ก าหนดมาตรการยกระดับผลิตภัณฑ์
ด้วย วทน. ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป”เป็นการให้บริการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การให้บริการค าปรึกษาในเชิงลึก ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2.พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 3.พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 4.พัฒนามาตรฐาน 5.พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร และ6. 
พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม New OTOP (กลุ่มที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็น 
OTOP) กลุ่ม Existing (กลุ่ม OTOP ที่จดทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว) และกลุ่ม  Growth (กลุ่ม 
OTOP ที่เป็นผู้ประกอบการ บริษัท ห้างหุ้นส่วน)   

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วท.ได้รับงบประมาณด าเนินโครงการการพัฒนาและยกระดับ OTOP  
ด้วย วทน. ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง แนวทางที่ 3 การพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นเป็นที่ต้องการของตลาด ในกลุ่ม Quadrant C (กลุ่มพัฒนาเข้าสู่การแข่งขัน) ที่
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2557 – 2558  จ านวน 15,787 ราย ดังตารางที่ 1 
   ตารางที่ ๑  ข้อมูลการลงทะเบียนโอทอปปี พ.ศ. 2557 -2558 แยกตาม Quadrant 
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                     สป. โดยส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและร่วมรับผิดชอบเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในการยกระดับผู้ประกอบการและ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป โดย สส.สป. จะใช้ศักยภาพของ
สถาบันการศึกษาท่ีเป็นเครือข่าย ในการด าเนินงานดังกล่าว  
 
2.  วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือพัฒนา ยกระดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ผลิต ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด  

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการ
บริหารจัดการ และการตลาด  
 
3.  กลุ่มเป้ำหมำย 

3.1 ผู้ประกอบการที่เสนอขอรับคูปองวิทย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   
  3.2 ผู้ประกอบการที่เสนอขอรับคูปองวิทย์ฯ จากการจัดกิจกรรมOTOP สัญจร ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ใน 14 จังหวัดเป้าหมาย (จ.ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ นครราชสีมา 
มหาสารคาม สกลนคร จันทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา นครศรีธรรมราช พัทลุง และนราธิวาส ) โดย 
สส.สป.จะพิจารณาให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ ในพ้ืนที่  7 จังหวัด (จ.ตาก แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ 
มหาสารคาม สกลนครนครศรีธรรมราชและนราธิวาส) ที่ สป.เป็นเจ้าภาพในล าดับแรก 

3.3 ผู้ประกอบการที่เคยได้รับบริการคูปองวิทย์ฯ ปี 2559 – 2560 มีความประสงค์จะขอ
ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. เพ่ิมเติมเป็นปีที่ 2 

3.4 สถาบันการศึกษาที่เสนอขอรับการสนับสนุนผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
แผนปฏิบัติการ วทน.ภูมิภาค” ใน 5 ภูมิภาค ที่ สส.สป. จัดขึ้น 

 
4. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด (ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ) 

4.1 จ านวนผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. จ านวน
ไม่น้อยกว่า 200 ราย /250 ผลิตภัณฑ์ 

4.2  ร้อยละ 50 ของผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยกระดับฯ สามารถเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐาน มีผลิตภาพ มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการตลาด เพ่ิมมูลค่า เพ่ิม
ผลผลิตหรือลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

4.3 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับฯ มีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (ประเมินผลในปีถัดไป)  
5. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร :   7 – 9 เดือน (ธันวาคม 2560  – 31 สิงหาคม 2561 )                     
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6. ขอบเขตของงำน 
          สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯต้องปฏิบัติและด าเนินการดังนี้ 
               6.1  วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ของผลิตภัณฑ์และการประกอบกิจการ OTOP 
พร้อมให้ผู้ประกอบการยืนยันการขอรับบริการฯ ตามใบสมัครฯ ที่ สป.มอบหมาย โดยประสานกับผู้ประกอบการ
ที่ สป.จัดส่งไปให้เพ่ือให้ผู้ประกอบการยืนยันการขอรับบริการ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นความ
ต้องการ ให้ผู้ประกอบการต้องลงนามก ากับในใบสมัครฯ เดิม  
     6.2 จัดท าแนวทางการพัฒนาและยกระดับตามประเด็นปัญหา/พัฒนา ที่ได้มีการวิเคราะห์และ 
วินิจฉัยร่วมกับผู้ประกอบการ และจัดหาคณะที่ปรึกษา ที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรงกับแนวทางการ
พัฒนาและยกระดับฯ ที่เสนอ (ที่ปรึกษา 1 คนสามารถด าเนินการได้ 3 กลุ่ม/รายและที่ปรึกษาฯ ต้องไม่มี
โครงการตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จของปีที่ผ่านมา) 
               6.3  จัดท าข้อเสนอโครงการฯ ตามรูปแบบที่ก าหนด ในข้อ 13 เป็นรายโครงการหรือเป็นชุด
โครงการแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ หรือแยกตามพ้ืนที่ พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุไว้ แบบฟอร์มขึ้นทะเบียน
ที่ปรึกษา (ภาคผนวก 1.1) ใบสมัครที่ สป.จัดส่งให้ เป็นต้น (กรณีข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง ปีที 2 ต้องแนบใบ
สมัครใบเดิม และข้อเสนอโครงการฯ ที่เสนอผ่านการประชุมจัดเชิงปฏิบัติการฯ ของ สส.สป.ต้องมีใบสมัครของ
ผู้ประกอบการฯ ตามแบบฟอร์มใบสมัคร (ภาคผนวก 1.2)    การนับระยะเวลาการด าเนินโครงการ จะนับเวลา
ตั้งแต่ สป.มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ศึกษาตัวอย่างการจัดท าข้อเสนอโครงการได้(ภาคผนวก 2) 
               6.4  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการด าเนินโครงการ สถาบันการศึกษาฯ ที่เป็นคณะที่
ปรึกษาฯ ต้องรายงานให้ สป.เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ก่อนการสิ้นสุดโครงการไม่น้อยกว่า 45 วัน 
               6.5  ส่งมอบงาน(รายงานฉบับสมบูรณ์) ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดโครงการ  ตามรูปแบบที่ สป.
ก าหนด ในข้อ 14  ทั้งนี้ ต้นแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และอ่ืนๆ ที่พัฒนาขึ้นในโครงการ
ให้เก็บไว้ที่สถานประประกอบการที่ร่วมโครงการ เพ่ือรอรับการตรวจประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการ เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
              6.6  สถาบันการศึกษาที่เป็นคณะที่ปรึกษาต้องให้ความร่วมมือในการเข้ารับการตรวจ ติดตามหรือ
เดินทางมาเสนอหรือรายงานตามที่ สป.ก าหนดขึ้น รวมทั้งการประเมินผลโครงการ และการน าผลงานมาจัด
แสดงในงานหรือสถานที่ตามท่ี สป. ก าหนด อย่างน้อย 1 ครั้ง  
    6.7 เนื้อหาหรือข้อความในภาคผนวกและในข้ออ่ืนๆ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตของงานที่
สถาบันการศึกษาท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
 
7.หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสนับสนุนงบประมำณ  

      7.1  เป็นโครงการที่มีการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดับและพัฒนา 
ขีด  ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP    มีความ
เป็นไปได้ทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งโอกาสทางการตลาด 
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      7.2  มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นการน าวัตถุดิบในพ้ืนที่มาใช้ในกระบวนการผลิต 
หรือก่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน 

      7.3  ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรม
อันดีของประชาชน กรณีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายบังคับ ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิต 

      7.4  ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอ่ืน ในขณะการยื่น
ค าขอรับคูปองฯ เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน หรือคณะที่ปรึกษาฯ ต้องไม่มีโครงการตามแนวทางคูปอง
วิทย์ฯ    ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จของปีที่ผ่านมา หรือมีประวัติเป็นผู้ทิ้งงานของ วท.) 

      7.5 ผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสัดส่วนที่ก าหนด(ปีแรก ร้อยละ 
30 ปีที่ 2 ร้อยละ 40) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่ระบุเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ ค่าจ้าง/ค่าบริการ ทางด้าน 
วทน. ค่าวัตถุดิบและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆในการด าเนินโครงการ เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นต้น 

      7.6 กิจกรรม แผนงานและงบประมาณ เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทีใ่ห้การสนับสนุน 
ตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ใน 6 ประเด็น ดังนี้ 

1. 
พัฒนานวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ 
 

2. 
พัฒนาและออก 
แบบบรรจุภัณฑ์ 

 

3. 
พัฒนาและ
ออกแบบ
กระบวน 
การผลิต 

4. 
ยกระดับมาตรฐาน 

5. 
พัฒนาและออกแบบ 

เครื่องจักร 
 

6. 
พัฒนาวัตถุดิบ 

 

-ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
โดยพัฒนาให้
แตกต่างกวา่เดิม 
โดยยังใช้วัตถุดิบ
ใกล้เคียงกับ
ผลิตภัณฑ์เดิมหรือ
ภูมิปัญญาเดิม 
- ค่าวัสดุจัดท า
ต้นแบบ บรรจ-ุ
ภัณฑ์ 
- ค่าทดสอบตลาด 
- ค่าฝึกอบรม 
ค าปรึกษา
ผู้ประกอบการให้
สามารถจัดท าตาม
แบบ 

- มี marketing research 
หรือได้มาตรฐานแล้ว 
- ระบวุัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ให้ชัดเจน 
- ไม่ให้เครื่องจักรท าบรรจุ
ภัณฑ์/เครื่องบรรจุ เครื่อง
ปิดผนึก 
- สนับสนุนค่าออกแบบ
และต้นแบบ ตอ้งมีรูปแบบ
ตามที่กฎหมายก าหนด ค่า
ออกแบบไม่เกิน 3 รูปแบบ 
และผู้ประกอบการเลือก 1 
รูปแบบเพื่อผลิตเป็น
ต้นแบบ จ านวน 5 ชิ้น 

ให้การ
สนับสนุนการ
ปรับปรุง 
พัฒนา
กระบวนการ
ผลิต ได้ใน
เร่ือง 
-  ความรู้ ค่าที่
ปรึกษาให้
ค าแนะน า 
การฝึกอบรม 
-การวิเคราะห์ 
ทดสอบ 
ต้องแสดง
กระบวนการ
ผลิตเดิม และ
น าเสนอ 
 

-primary GMP 
อย./มผช./ฮาลาล 
GAP/ 
เกษตรอินทรีย ์
เกษตรปลอดภัย 
 
การพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสามารถให้
การสนับสนุนได้ในเร่ือง 
- ความรู้ ค่าที่ปรึกษา 
ให้ค าแนะน า การ
ฝึกอบรม 
การวิเคราะห ์ทดสอบ 
-ไม่ให้การสนับสนุน ค่า
ปรับปรุงโรงเรือน /
ภาชนะ/เครื่องจักร 

- ไม่ให้การ 
สนับสนุนเครื่องจักรที่มี
จ าหน่ายแลว้ในท้องตลาด หรือ
จัดหาเพื่อทดแทนของเดิม 

- ให้การสนับสนุน 
เฉพาะเครื่องจักรที่พัฒนาและ
มีความจ าเพาะกบักระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ นั้นๆ     
- แสดงแผนภูมิพาเรโตแสดง
เวลาที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต 
และภาพเปรียบเทียบ
เทคโนโลยีที่ใช้ปัจจุบันกับ
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะ
ใช้ในโครงการ (เพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผลิตภาพอะไร 
ผลตอบแทนความคุ้มทุน 
คุ้มค่า (return) ได้อย่างไร) 

-ไม่สนับสนุนการพัฒนา 
primary agriculture เช่น 
การปลูกมะมว่งรสชาติอร่อย  
-สนับสนุนวัตถุดิบที่จบัต้องได้
จริง case by case ท าได้จริง  
- ต้นทุนเหมาะสม 
- พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์  
- พัฒนาวัตถุดิบที่จะเข้าสู่
กระบวนการผลิตหรือแปรรูป 
เช่น การย้อมเส้นไหม ฝา้ยดว้ย
สีธรรมชาติ ความปลอดภยั ลด
สารพิษ ยาฆ่าแมลง เช่น 
เครื่องล้าง การทดสอบวัตถุดิบ 
เป็นต้น 

   7.7 เกณฑ์กำรพิจำรณำและเกณฑ์กำรตัดสินข้อเสนอโครงการพัฒนาและยกระดับฯ  ในขอ้ 15 - 
16  และผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด  
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8. งบประมำณ      จ านวน 30,000,000 บาท   
    ให้การสนับสนุน ไม่เกิน 150,000 บาท/รายหรือกลุ่ม ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมฯ ร้อยละ 
30 ส าหรับปีที่ 1 และร้อยละ 40 ของปีที่ 2 ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน (ให้แสดงว่าเป็นรายการใดไว้ด้วย) 
ไม่สนับสนุนค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ค่าศึกษา ดูงาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 7.6 
    มีเกณฑ์กำรประเมินค่ำใช้จ่ำย  ก าหนดสัดส่วนการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ดังนี้ 

- ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะผู้ด าเนินการ (ค่าวิทยากร ค่าทีป่รึกษา ค่าเบี้ยเลี้ยง)ไม่เกิน 25% 
- ค่าใช้สอยและวัสดุที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาและยกระดับ ไม่เกิน 60% (ให้แสดงรายงานสมทบ    

 ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เฉพาะในรายการนี้) 
-   ค่าสาธารณูปโภคของสถาบันการศึกษา ไม่เกิน 10% 
-   ค่าจัดท ารายงาน ไม่เกิน 5% 

 โดยมีอัตราค่าใช้จ่าย 
  ค่าตอบแทน   รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 25  ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุน 
(1) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการ ไม่เกินวันละ 2,000 บาท 
(2) ค่าตอบแทนวิทยากรราชการ ไม่เกิน 600 บาท/ชม. เอกชนไม่เกิน 1,200 บาท/ชม. วันละ 6 ชม.  
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลา  วันธรรมดา วนัละ 200 บาท และวันหยุด วันละ 420 บาท 

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยงอัตรา วันละไม่เกินวันละ 240 บาท/270 บาท ตามสิทธิ์ 
   

 ค่าใช้สอย 
 

      
(1) ค่าทดแทนน้ ามันกรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว กม.ละ ไม่เกิน 4 บาท 

   
(2) ค่าท่ีพักเหมาจ่าย ไม่เกินวันละ 800 บาท(ห้องพักคู่) และไม่ให้เบิกจ่ายที่พักท่ีอยู่ในพ้ืนที่(อ าเภอ)  
ที่ผู้พักมีสถานที่พักตั้งอยู่ 

      
(3) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เกินวันละ 1,000 บาท  

    
(4) อัตราค่าเช่ารถตู้ ไม่เกินวันละ 2,000 บาท 

     
(5) ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน ในการถ่ายทอดฯ คนละ 200 บาท 

  
(6) ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  อาทิ ค่าวิเคราะห์ /ทดสอบ ค่าจ้างเหมาจัดท าของ เป็นต้น ที่ไม่ได้ก าหนดอัตราไว้ ให้เบิก
ตามระเบียบและท่ีเบิกจ่ายจริง ประหยัด คุ้มค่า 
  ค่าวัสดุ 

 
      

(1) ค่าวัสดุ ต้องไม่เป็นรายการที่ไม่ให้การสนับสนุน ให้เบิกจ่ายตามอัตราที่เบิกจ่ายจริง ประหยัด คุ้มค่า 
ค่าวัสดุไม่รวมค่าใช้จ่ายในการจัดท ารายงานฯ ซึ่งได้แยกไว้แล้ว (5% ของ วงเงินโครงการ) 
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9. กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ  
  แบ่งจ่าย เป็น 2 งวด ดังนี้ 
   9.1 งวดที่ ๑ ก าหนดเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนร้อยละ 80 ของงบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุน เมื่อสถาบันการศึกษาฯ ได้รับความเห็นชอบชุดข้อเสนอโครงการ สถาบันการศึกษามีหนังสือตอบ
ยืนยัน และลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ ทั้ง 2 ฝ่ายแล้ว  
  9.2 งวดที่ 2 ก าหนดเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนที่เหลือร้อยละ 20 ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุด
โครงการและสถาบันการศึกษาฯ จัดส่งรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว 
 
10. ลิขสิทธิ์ในข้อมูล เอกสำรและรำยงำน 
   ข้อมูลในรายงานทุกฉบับเป็นของ สป. การน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่ต้องได้รับความ
ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สป. 
 
11.กำรยกเลิกโครงกำรและควำมรับผิดชอบของที่ปรึกษำ/ผู้ประกอบกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ  

   สป. มีสิทธิที่จะยกเลิกการสนับสนุนผ่านคูปองฯ หากพบว่า ที่ปรึกษาฯ หรือผู้ประกอบการ 
ที่ได้รับคูปองไม่ปฏิบัติตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด หรือท าผิดต่อกฎมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย
ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระท าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือเกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ ซึ่งหากมีการยกเลิกผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ต้องคืนงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับแก่ทางราชการ 
และรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาที่เกิดข้ึน (ถ้าม)ี 
 
12.  คุณสมบัติของสถำบันกำรศึกษำและกำรยื่นข้อเสนอโครงกำรหรือชุดข้อเสนอโครงกำร  

12.1 สถาบันการศึกษา ที่มีพันธกิจในการบริการด้านวิชาการ การวิจัยในขอบเขตสาขาวิชา 
หรือมีการจัดให้มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ นี้ หรือจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535  

12.๒ มีคณะที่ปรึกษาที่มีความรู้และประสบการณ์ ไม่ต่ ากว่า 2 ปี ในการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ตามประเภทผลิตภัณฑ์ 5 ประเภทและประเด็นการให้บริการตามแนวทางคูปองวิทย์เพ่ือโอ
ทอป     6 เรื่อง มีสิ่งอ านวยการความสะดวก และอุปกรณ์ประกอบการท างาน ที่สามารถด าเนินการได้อย่า ง
สมบูรณ์ในระยะเวลาที่ก าหนด 

12.3 สามารถด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดอย่างมีคุณภาพ  
             12.4 สถาบันการศึกษาที่ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือสนใจ ให้ด าเนินการจัดท าชุดข้อเสนอ
โครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายและขอบเขตของงาน หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย ตามข้อ 6 - 9  
พร้อมจัดท าส าเนารวมต้นฉบับ 3 ชุดและไฟล์เอกสาร  มีหนังสือน าส่งถึงปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตั้งแต่ได้รับเอกสำรฉบับนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2560 



7 

 

13.รูปแบบกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับกำรสนับสนุนตำมแนวทำงคูปองวิทย์ฯ                     
         จัดท าเป็นรูปเล่มเป็นรายโครงการหรือชุดโครงการฯ จ านวน 3 ชุด พร้อมไฟล์เอกสาร ตามระยะเวลาที่
ก าหนดในข้อ 12 ประกอบด้วย 

เนื้อหำ ค ำอธิบำย 
หน้าปก ประกอบด้วย 

(1) ชื่อโครงการ  
(2) ชื่อหัวหน้าโครงการ/สถาบันการศึกษาที่ขอยื่นข้อเสนอโครงการ 
(3) เสนอต่อ ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) ระยะเวลาของโครงการ (วันที่เริ่มต้น/วันที่จบโครงการ) 

 สารบัญ มีเนื้อหาอะไรบ้างอยู่ในเล่ม อยู่หน้าใด 
 เนื้อใน 
(ใน 1 โครงการอาจมี
ผู้ประกอบการมากกว่า 1 
ราย ซึ่งต้องมีข้อมูล ข้อ 1 
และข้อ 3 ของ ทุกกลุ่ม) 

1.ความเป็นมา ประกอบด้วย 
   1.1 เกริ่นน าที่มา/หลักการและเหตุผลในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ 
หากเป็นโครงการต่อเนื่อง ต้องรายงานผลการด าเนินงาน (ซึ่งประกอบการ
ด้วยข้อมูลสถานภาพเดิม และผลการยกระดับเมื่อสิ้นสุดโครงการ) และ
เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการในปีที่ 2 

1.2 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย(สถานภาพ) 
-  ชื่อผู้ประกอบการ เลขทะเบียน STI ชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง เลขทะเบียน

วิสาหกิจ เลขทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
(อาจมีหลายผลิตภัณฑ์ เอาเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นทะเบียน ระบุ
ระดับดาวที่ได้ ปีที่ได้ดาว) จ านวนสมาชิกของกลุ่ม(ถ้ามี) จ านวน
พนักงานในการผลิตฯ ตลาดปัจจุบัน ยอดจ าหน่ายปัจจุบัน ความ
พร้อมในการพัฒนา เช่น มีสถานที่ผลิต มีเครื่องมือเครื่องจักร มี
วัตถุดิบทีมีคุณภาพ จ านวนมาก ราคาถูก เป็นต้น 

- ประเด็นที่ต้องการพัฒนา (ตามที่ระบุในใบสมัครคูปองวิทย์ทุกข้อ) 
2.วัตถุประสงค์ 
3. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาสทางการตลาด 

และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตามประเด็นที่ต้องการพัฒนา
เฉพาะที่ที่ปรึกษาฯ น ามาจัดท าข้อเสนอโครงการวิธีด าเนินการโดย
สรุป 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (มาจากแนวการพัฒนาอะไรที่จะได้รับการยกระดับฯ  
เป็นตัวเลขทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (ผลผลิต/ผลลัพธ์)  
5. กิจกรรมและวิธีด าเนินการโดยละเอียด ให้รายละเอียดขอบข่ายกิจกรรม
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และวิธีการปฏิบัติงาน โดยขยายความจากแนวทางการพัฒนา  อาทิ   
- การวินิจฉัยผู้ประกอบการในเชิงลึกในแต่ละราย(ถ้าท าหลายราย อาจใช้
วิธีการประชุมร่วมกัน) 
- การศึกษา/วิเคราะห์ ขั้นตอนกระบวนการการผลิตหรือผลิตภัณฑ์เดิม อาทิ 
การใช้เทคโนโลยีเดิมเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีใหม่   
-การศึกษาทดลอง ก าหนดวิธีการปรับปรุงหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ (วิจัยต่อยอด
ฯ)  การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ   
- การด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดข้างต้น โดยมีวิธีการ ประกอบด้วย 
 - การถ่ายทอดเทคโนโลยี  
-  การให้ค าปรึกษาเชิงลึก  
-  การทดลองตลาด เป็นต้น 
-  การจัดแสดงผลงาน  
6.  แผนการปฏิบัติงาน ระบุกิจกรรมที่จะด าเนินการตามข้อ 5  

ในแต่ละเดือน(ธ.ค.) ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด(ส.ค.) 
7. อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ระบุเครื่องมือ  
อุปกรณ์ และสถานที่ ซ่ึงทีป่รึกษาเทคโนโลยีมีความพร้อม และท่ีต้องการให้
ผู้ประกอบการจัดเตรียมไว้ให้ก่อน-ระหว่างการเข้าปฏิบัติงาน 
8. รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 6 ข้อ 7.5 – 7.6 และ 
ข้อ 8 ในข้อก าหนดและขอบเขตของงาน 
9. คณะที่ปรึกษา  แสดงรายชื่อที่ปรึกษาเทคโนโลยี ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ระบุ 
ชื่อ ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายโทรศัพท์ โทรสาร e-mail  
10. ภาคผนวก  (1) ประวัติที่ปรึกษาฯ (ตามแบบฟอร์มค าขอขื้นทะเบียนที่
ปรึกษาฯ (2)  ใบสมัครคูปองวิทย์ฯ 

 
14. รูปแบบจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน (Final Report) 2 เล่ม พร้อมไฟล์เอกสำร 

  เพ่ือขอเบิกเงิน งวด 2 ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 6.5  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
            1)  หน้าปก (เหมือนในรูปแบบข้อเสนอโครงการ) แต่เปลี่ยนเป็นรายงาน........ 
            2)  สารบัญ ประกอบด้วยบทต่างๆ สารบัญรูปภาพ สารบัญตาราง ภาคผนวก 
            3)  บทสรุปผู้บริหาร (สรุปเนื้อหาส าคัญภายในรายงาน ไม่เกิน 3 หน้า) 
            4)  บทที่ 1 บทน า กล่าวถึงข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติโดยสรุป 
            5)  บทที่ 2 ผลการด าเนินงาน 
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                           ผลการด าเนินงานการพัฒนาและยกระดับฯ  ตามแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดในข้อเสนอ
โครงการในแต่ละรายผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาหรือยกระดับ (ใน 6 แนวทาง) ประกอบด้วย  
                          2.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนา/ยกระดับ ประกอบด้วย
การวินิจฉัยเชิงลึก (ซึ่งอาจท าให้แนวทางการพัฒนาเปลี่ยนไปจากข้อเสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติฯ) วทน.ที่ใช้  
วิธีการ (การพัฒนาออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์/ฉลาก/ตราสินค้า เครื่องมือ/
เครื่องจักร/เครื่องทุ่นแรง การวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ การให้ค าปรึกษาเชิงลึก การอบรม/ถ่ายทอด
เทคโนโลยี ผลการทดลองตลาดในกรณีเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์) วันเวลาที่ด าเนินการ พร้อมรูปภาพประกอบ
ด าเนินงานทุกขั้นตอน                                          
                         2.2 การเทียบเคียงแผนกับการปฏิบัติจริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลที่คาด
ว่า     จะได้รับ  ประกอบด้วย แนวทางฯ  สถานภาพเดิม ผลการเปลี่ยนแปลง (การยกระดับ) ภายหลังสิ้นสุด
โครงการ 
            6) บทที่ 3 บทสรุป ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ (ถ้าม)ี 
            7) ภาพผนวก รายการค่าใช้จ่ายจริงในการด าเนินโครงการ แสดงไว้ตอนส่งรายงาน หรือพร้อมที่แสดง
กับหน่วยตรวจสอบ หน่วยติดตามและประเมินผล  
 

15. เกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรพัฒนำและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน.  
ประเด็นกำรพิจำรณำ มี/ 

ผ่ำน 
ไม่ม/ี 

ไม่ผ่ำน 
ข้อคิดเห็นคณะท ำงำนฯ 

1. กลุ่มเป้ำหมำย แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1 ข้อมูลผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ SWOT               
1.2 แนวทางการพัฒนาและยกระดับโอทอปด้วย วทน. ตามหลกัเกณฑ์ 
และข้อก าหนดฯ  
1.3  การมีส่วนร่วมในการด าเนนิงานของ ผปก.(ปีแรก >= 30% in-
kind/cash ปีที่ 2 >= 40% in-kind/cash ) 

   

2. ศักยภำพและควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนของที่ปรึกษำ/คณะที่
ปรึกษำ 
2.1 จ านวนทีป่รึกษา กับ ผปก. เป็นไปตามข้อก าหนด  
2.2 ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตรงตามประเด็นที่พัฒนา
ฯ 
2.3 เครื่องมืออุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก ของ
สถาบนัการศึกษา 

   

3. ควำมเหมำะสมของข้อเสนอโครงกำร กิจกรรมวิธีกำร แผนปฏิบัติ
กำร งบประมำณ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
3.1 กิจกรรม วิธีการ  มีความชดัเจน 
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3.2 แผนการด าเนินงานสอดคลอ้งตามข้อก าหนด  
3.4 งบประมาณ สัดส่วน/ค่าใชจ้่ายตามข้อก าหนด 
3.3 ผลลัพธ์/ผลกระทบ (เป้าหมาย ตัวชี้วดัชัดเจน)  
รวม (10 ข้อ) คะแนนที่ผ่านแตล่ะข้อ >= 80 %    

 
16.เกณฑ์กำรตัดสิน   
     16.1 ข้อเสนอโครงการฯ ต่อเนื่องปีที่ 2 (ด าเนินงานปี 2559 หรือปี 2560) และข้อเสนอโครงการที่เสนอใน
การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาค ของ สส.สป. ต้องผ่านเกณฑ์ทุกข้อจากคณะท างานฯ 3 คน  

  16.2 ข้อเสนอโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายข้อ 3.1 – 3.2 ที่ สส.สป. ส่งให้สถาบันการศึกษาด าเนินโครงการ 
(Matching) ต้องผ่านไม่น้อยกว่า 7 ข้อและให้ปรับแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะท างานฯ ในข้อที่ไม่ผ่าน ส่งกลับ
มาพิจารณาใหม่ ภายใน 7 - 10 วัน                                  
    
17. หน่วยงำน สถำนที่ติดต่อ /ผู้รับผิดชอบ: 
      ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
      ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                          ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ถนนพระรามหก 
                          เขตราชเทวี   กทม.10400 
                          หมายเลขโทรศัพท์ 02 333 3941 หรือ 02 3333 3919 
                          E -mail : pasupha@most.go.th,   
                                       ketsarat.w@most.go.th, suwimon@most.go.th 
       ผู้รับผิดชอบ      17.1 นางสุวิมล  อินทะแสน          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ                           
                           17.2 นางสาวพสุภา  ชินวรโสภาค   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ                         
                           17.3 นางสาวเกศรัตน์  วิศวไพศาล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
                           17.4 นางสาวชัชฎาพร มีศรี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ        
 
 
 
 

 
 
 

 

mailto:pasupha@most.go.th,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ketsarat.w
mailto:pasupha@most.go.th,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20ketsarat.w


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          

ภำคผนวก 1.1 
แบบฟอร์มค ำขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษำเทคโนโลยีของ สป.วท. 

  

 

  

 
 

 



 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก 1.2 
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  

(STI Coupon for OTOP Upgrade)   

 

 



 

 

 

 

 
 

ภำคผนวก 2  
ตัวอย่ำงกำรจัดท ำชุดข้อเสนอโครงกำรฯ 
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ตัวอย่างการจัดท าข้อเสนอ* 
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พ้ืนทีจ่ังหวัด...... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์........................................และคณะ 
มหาวิทยาลัย......................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอ 
ส านักงานปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ระยะเวลาของโครงการ 
 ธันวาคม  2560 – สิงหาคม 2561 

 
 

*เป็นแค่ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ ไม่จ าเป็นต้องเหมือนทุกข้อความ แต่ละข้อเสนอโครงการจะมีความแตกต่าง
กันไปตามประเด็นการพัฒนา การแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์ และสถานภาพของผู้ประกอบการนั้นๆ  
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สารบัญ 
 

 หน้า 

  

สารบัญ 2 

ความเป็นมา 3 

วัตถุประสงค์ 6 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค โอกาส แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลที่
คาดว่าจะได้รับรายสถานประกอบการ 

6 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10 

กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 10 

แผนการปฏิบัติงาน 11 

อุปกรณห์รือสิ่งอ านวยความสะดวก 12 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย 13 

รายชื่อคณะที่ปรึกษา 15 

ภาคผนวก                                                                                                                  ๑๖ 
1. ประวัติที่ปรึกษา       
2. ใบสมัครคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป                                                                   
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1.   ความเป็นมา 

      1.1 หลักการและเหตุผล 

    ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยได้ก าหนดเป็น 1 ใน 6 Agenda Base 
ของ วท. มีหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ด าเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดมาตรการยกระดับผลิตภัณฑ์
ด้วย วทน. ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพ่ือโอทอป” เป็นการให้บริการวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การให้บริการค าปรึกษาในเชิงลึก ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 4. พัฒนามาตรฐาน 5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร 
และ 6. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน  า ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม Start Up (กลุ่มที่ยังไม่ได้
ลงทะเบียน OTOP) กลุ่ม Existing (กลุ่ม OTOP ที่ขึ นทะเบียนกับกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน) และกลุ่ม 
Growth (กลุ่ม OTOP ที่เป็นผู้ประกอบการ บริษัทห้างหุ้นส่วน) โดยเน้นผู้ประกอบการที่อยู่ใน Quadrant C                

             ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย...........................ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
เทคโนโลยี ส าหรับผู้ประกอบการที่ขอรับบริการคูปองวิทย์ฯ ประเภท.......พื นที่จังหวัด........จ านวน...... ราย โดย
ใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านต่างๆ ที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด ส านักงานสาธารณสุข ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด        ในพื นที่จังหวัด
.......... เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการผลิตตั งแต่ต้นน  า กลางน  า และปลายน  า คือการพัฒนา
ด้านวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตและมาตรฐาน และการส่งเสริมทางด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบสามารถด าเนินการอย่างถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยท าให้การพัฒนา สามารถ
ด าเนินงานให้บรรลุไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดและจ าหน่ายออกสู่ตลาดสากลได้ต่อไปในอนาคต 

      1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการ 

กลุ่มที่ ที่อยู่ 
ผลิตภัณฑ์/ประเด็นที่ต้องการ

พัฒนาจากใบสมัครคูปองวิทย์ฯ 

1. หจก. การะเกด เฮิร์บ 
STI-0026 
นางการะเกด สรพิพัฒน์ 

 

181 ม. 1 ซอยเขาปูน ต าบลเขาปูน 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ 0851578115  
รหัสโอทอป 

ข้าวย าทางเลือก (5 ดาว) 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืด
อายุ การ เก็ บรั กษาและพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ ์
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92010007055972 
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 5 คน 
ยอดจ าหน่าย - บาท/เดือน 
ร้านทางเลือก ตรังและกรุงเทพ 
งานเทศกาล ตลาดลุงเพ่ิม (การบินไทย) 
ตลาดอตก. จตุจักร 

2. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
เขาเศษ  

STI-0789 
นายประกิจ ชลสาคร  

 

183/1 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรังโทรศัพท์ 086 1204401 
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-07-01/1-
0004ทะเบียนโอทอป 920700016 
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 5 คน 
ยอดจ าหน่าย 500,000 บาท/เดือน 
ร้านค้าทั่วไป ตลาดนัด ซุปเปอร์ชีฟ 

เครื่องแกง (5 ดาว) 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:- - 
เครื่องแกงพร้อมปรุง 
- บรรจุภัณฑ์ขนาดบรรจุ 500 ก. 
และ 1 กก. 
- มาตรฐาน มผช. 
- การตรวจสิ่งเจือปนในวัตถุดิบ 

(มีสถานที่ผลิต) 
3.วิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน 
STI-0794 
นางปราณ ีชูเมฆา 

 

56 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 
โทรศัพท์ 084-6254693 
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-07-01/1-
0004 
ทะเบียนโอทอป 920800078 
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 7 คน ยอด
จ าหน่าย 85,000 บาท/เดือน ร้านค้า
ทั่วไป งานเทศกาล 

เต้าเจี ยวแม่ปราณี(5ดาว) 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ: 
-เต้าเจี ยวรสเห็ดหอม 
-เต้าเจี ยวแบบถุงฟอย 

4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
อาชีพบ้านใสใหญ่ 
STI-0796 
นายนฤสรณ์  คงฉาง  

 

106 ม.1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัด
ตรังโทรศัพท์ 087 896443 
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-08-05/1-
0002 
ทะเบียนโอทอป 92080017 
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 10 คน 
ยอดจ าหน่าย 160,000 บาท/เดือน 
ร้านค้าทั่วไป ตลาดนัด  

 

เครื่องแกง (5ดาว) 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ: 
- เครื่องแกงผง 

- ถุงพลาสติกสกรีนหน้าถุง 
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2.    วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือพัฒนา ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์ ที่ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ผลิต ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด 
 2.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบประกอบธุรกิจ ระบบการบริหาร
จัดการ และการตลาด 
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3.     การวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาสทางการตลาด แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และผลที่คาดว่าจะได้รับรายสถานประกอบการ 
 3.1    การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรคและโอกาส 

ผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส 
1. นางการะเกด  
สรพิพัฒน์ 
หจก. การะเกด 
เฮิร์บ 
 

 ข้าวย าทางเลือก  ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 

 วัตถุดิบสามารถ
หาได้ในท้องถิ่น 
มีมาตรฐาน อย. 
ฮาลาล 

 วัตถุดิบเป็นของ
สด 

 คนไทยนิยม
อาหารที่ดีต่อ
สุขภาพเพ่ิมมาก
ขึ น 

-มีรา้นค้าสาขาใน
การจ าหน่าย 

2. นายประกิจ  
ชลสาคร  
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงเขาเศษ 

 เครื่องแกง  ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 

 

 วัตถุดิบสามารถ
หาได้ในท้องถิ่น 
มีมาตรฐาน อย. 
ฮาลาล 

 ขาดองค์ความรู้
ด้านการผลิต 
- วัตถุดิบเป็น
ของสด 
-คู่แข่งทางตลาด
เพ่ิมขึ น 

 - มีร้านค้า
จ าหน่าย 

 

3.นางปราณ ีชูเมฆา 
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
บนควน  
 

เต้าเจี ยว -บรรจุภัณฑ์ ไม่
เหมาะสมต่อการ
ขนส่ง 

-รสชาติไม่เค็ม
มาก 
-มีโรงงานที่
สามารถท าการ
ผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

-บรรจุภัณฑ์เป็น
ขวดแก้วยากต่อ
การขนส่ง 
 

- สามารถ
ด าเนินการผลิต
ได้ตลอด 
-ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ 

4. นายนฤสรณ์  คง
ฉาง  
วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาอาชีพบ้านใส
ใหญ ่
 

เครื่องแกง 
 

-ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 

-มีสถานที่ในการ
ผลิต วัตถุดิบ
สามารถหาได้ใน
พื นที่ 

-วัตถุดิบเป็นของ
สดมีความชื นสูง 

- ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ 

5.วิสาหกิจชุมชน
แม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากคลอง  
นางสิรินาฎ จงรักษ์ 
 

ข้าวเกรียบปลา -ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 

-วัตถุดิบสามารถ
หาได้ในพื นที ่

 

-ขาดเครื่องทุน
แรงในการผลิต 
-ไม่มีมาตรฐาน 
อย. และ มผช. 

-ต้นทุนต่ า 
-สถานที่ผลิตอยู่
ในช่วงพัฒนา 
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6. ร้านจอมขวัญ 
นางนัฎฐา เครือฮ่อง 
  

เห็ดฮ่องเต้น้อย -ไม่สามารถเก็บ
รักษาไว้ได้นาน 
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3.2   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มที่ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

และประเด็นปัญหา/ความต้องการ 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หจก. การะเกด เฮิร์บ 
นางการะเกด สรพิพัฒน์ 
181 ม. 1 ซอยเขาปูน ต าบลเขาปูน 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
โทรศัพท์ 0851578115  
STI-0026  

ข้าวย าทางเลือก 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็บรักษาน  าข้าวย า มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น 
งาด าคั่วป่น พริกป่น และผักสด และพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวย าทางเลือก 

ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาวิ ธี ก า รและปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค 

2. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเขาเศษ 
นายประกิจ ชลสาคร  
183/1 ม.4ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ 
จ.ตรังโทรศัพท์ 086 1204401 
STI-0789 

เครื่องแกง 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็บรักษา พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และ
ขอรับรองมาตรฐาน มผช. 

ศึกษาวิ ธี ก า รและปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและวัตถุดิบเพ่ือรับรองมาตรฐาน 
มผช. 

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
 ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน 
มผช. 

3.วิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน 
นางปราณีชูเมฆา 
56 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.
ตรัง โทรศัพท์ 084-6254693   
STI-0794 

เต้าเจี้ยว 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ :พัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เต้าเจี ยว และผลิตภัณฑ์
ใหม ่(เต้าเจี ยวรสเห็ดหอม) 

ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกกับการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์ 
 ศึกษาความเป็น ไปได้ ในการผลิต
เต้าเจี ยวรูปแบบใหม่  

 ได้บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ เหมาะสมกับ
การขนส่ง 
 เกิดผลิตภัณฑ์จากเต้าเจี ยวรูปแบบ
ใหม่อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
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3.2   แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ) 

กลุ่มที่ 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

และประเด็นปัญหา/ความต้องการ 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับรายกลุ่ม 

4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ
บ้านใสใหญ่ 
นายนฤสรณ์  คงฉาง  
106 ม.1ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง 
จังหวัดตรังโทรศัพท์ 087 
896443 
STI-0796 

เครื่องแกง 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็บรักษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ 
ขบวนการขอรับรองมาตรฐาน อย. และ 
มผช. 

ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ผลิตและวัตถุดิบเพ่ือรับรองมาตรฐาน อย. 
และ มผช. 

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค 
 ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน อย. 
และ มผช. 

5.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากคลอง  
นางสิรินาฎ จงรักษ์ 
19 ม.9 ต.บ่อหินอ.สิเกา  จ.ตรัง 
โทรศัพท์ 093-5834813 
STI-0793  

ข้าวเกรียบปลา 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ: ยืดอายุ
การเก็บรักษาและพัฒนารูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ขบวนการขอรับรองมาตรฐานอย. 
และ มผช. 

ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพ่ือรับรองมาตรฐาน อย. และ มผช. 

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน 
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค 
 ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน อย.
และ มผช. 

6. ร้านจอมขวัญ 
นางนัฎฐา เครือฮ่อง 
279/30 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.
เมือง จ.ตรังโทรศัพท์ 
0816919958 
STI-0795  

เห็ดแปรรูปตรา ฮ่องเต้น้อย 
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็บรักษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
เห็ดปรุงรส 

ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ 
ศึ ก ษ า วิ ธี ก า ร แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
 

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3-6 เดือน 
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค 
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4.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1   ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับมีรายได้เพ่ิมขึ นมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
 4.2  ผู้ประกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 6 กลุ่ม/ราย ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพทางการตลาดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 4.3 ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตามข้อ 4.1 ได้รับการยกระดับตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ดังนี  
 (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เต้าเจี ยวรสเห็ดหอม 
 (2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและตามข้อก าหนด จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
เต้าเจี ยว ข้าวย าทางเลือก เครื่องแกง เครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ อาหารทะเลแปรรูป 
เห็ดแปรรูปตรา ฮ่องเต้น้อย 
 (3) พัฒนาระบบมาตรฐาน อย. หรือ มผช. จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวย าทางเลือก 
เครื่องแกงเขาเศษ เครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ ข้าวเกรียบปลา 
5.    กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
 5.1  ขั นด าเนินงาน 
      มหาวิทยาลัยมีวิธีการด าเนินงานภายในโครงการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมี
ขั นตอนต่างๆ ประกอบด้วย 5 ขั นตอน ดังต่อไปนี  
 5.1.1   วินิจฉัยสถานประกอบการ 
         จัดทีมวินิจฉัยที่มีความรู้และประสบการณ์ความช านาญเพ่ือลงพื นที่วินิจฉัยสถาน
ประกอบการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสรุปผลการวินิจฉัยเพ่ือให้บริการ
สถานประกอบการในการให้ค าปรึกษาเชิงลึกการบ่มเพาะและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมโดยสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมรับรู้แนวทางการพัฒนาของที่ปรึกษา 
 5.1.2 จัดท าแผนพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของสถานประกอบการ โดย
มหาวิทยาลัย จะจัดท าแผนพัฒนาสถานประกอบการทั ง 6 สถานประกอบการ โดยได้รับการเห็นชอบและ
ยินยอมจากเจ้าของสถานประกอบการ  
 5.1.3 ด าเนินการตามแผนพัฒนาและยกระดับของแต่ละสถานประกอบการ ประกอบด้วย 
  (1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ จัดท าต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
สถานประกอบการ ทดลองตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
  (2) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต โดยการให้ค าปรึกษาฯเชิงลึกในการยืด
อายุผลิตภัณฑ์และการขอการรับรองมาตรฐาน อย. และ มผช. จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
  (3) การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมในแต่ผลิตภัณฑ์ จ านวน 6 
ผลิตภัณฑ์ 
 5.1.4    จัดหาช่องทางให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบตลาด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ นไม่น้อยกว่า 6 
ผลิตภัณฑ์ 
 5.1.5 สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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6. แผนการปฏิบัติงาน(สอดคล้องกับกิจกรรม) 

 
7.    อุปกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของสถานประกอบการและความพร้อมของสถาบันการศึกษา 
 7.1  สถานประกอบการจัดเตรียมสถานทีแ่ละแรงงานในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ ให้ค าปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 7.2  สถานประกอบการจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ในการวิจัย วิเคราะห์  
ทดสอบ ให้ค าปรึกษาฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
        7.3   สถาบันฯ มีศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ ที่ได้การรับรองจาก.................. 
        7.4   .......................................................................... 
         
 

 

 

 

 

กิจกรรม 
ธ.ค.
60 

ปี พ.ศ. 2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วินิจฉัยสถานประกอบการ           

2.จัดท าแผนพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของสถานประกอบการ 

          

3. ด าเนินการตามแผนและยกระดับตาม
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ของแต่ละสถาน
ประกอบการ 

          

    3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ผลิตตามแนวทางที่ก าหนด 
    3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้ค าปรึกษา
เชิงลึก 

          

    3.3 ติดตามให้ค าปรกึษาเพ่ิมเติม(ถ้าม)ี           

4. จัดหาช่องทางให้ผู้ประกอบการได้
ทดสอบตลาด  

          

5. สรุปผลการด าเนินโครงการ และจัดท า
รายงาน 
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8.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
งบประมาณทั้งโครงการ   จ านวน 900,000 บาท ดังนี  (630,000 : 270,000) 
ล าดับ รายการ งบประมาณ

ขอรับ(บาท) 
งบประมาณที่
ผู้ประกอบกา

รฯสมทบ

(บาท)  
 งบประมาณรวมขอรับการสนับสนุน 630,000 270,000 

1. ค่าตอบแทน 225,000  
 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 5 คน  (2,000 บาท x 6 โครงการ x 15 วัน) 180,000  
 - ค่าตอบแทนวิทยากร  42,600  
 (600 บาท x 6 ชม. x 12 วนั)   
 - ค่าส ารวจวินิจฉัยสถานประกอบการ (200 บาท x 6 สถาน

ประกอบการ x 2 ครั ง) 
2,400  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จ านวน 6 
ผลิตภัณฑ์ๆละ 30,000 บาท (30,000 บาท x 1 ผลิตภณัฑ์ x 6 
สถานประกอบการ) 

180,000  

3. ค่าศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ อายุการเก็บรักษา และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์ๆละ 14,250บาท 
(14,250บาท x 6 ผลิตภัณฑ)์ 

85,500  

4. ค่าใช้สอย 45,000  
 - ค่าจัดอบรม 

ค่าอาหารกลางวัน (150บาท x 30 x 2 มื อ x 2 ครั ง) = 30,000 
บาท 
ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 30 คนx 1 มื อ x 2 ครั ง) = 3,000 บาท 
ค่าน  ามันเชื อเพลิง 1,000 บาท x 6 สถานประกอบการ x 2 ครั ง = 
12,000 บาท 

45,000  

 - ค่าวัสดุในการพัฒนาและทดสอบตลาด 30,000 บาท x 6ผลิตภัณฑ์  180,000 
 - ค่าแรงงานในการทดสอบการผลิต (6 ผลิตภัณฑ์ x 5 คน x 300 

บาท x 10 วัน 
 90,000 

5. - ค่าวัสดุในการจัดโครงการและจัดท ารายงาน 31,500  
6. - ค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัย 5% 31,500  
7. - ค่าบริหารโครงการ 5 % 31,500  
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หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกหมวดทุกรายการ 

9. รายช่ือคณะที่ปรึกษา 
    9.1  ผศ.........................................                                                       หัวหน้าคณะที่ปรึกษา                                                      
          ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา......................... 
          ที่อยู่............................................................................. 
          หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างาน).........................................(มือถือ)................................................... 
          E-mail…………………………………………………………………………….. 
   9.2  ผศ.........................................                                                          
          ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา......................... 
          ที่อยู่............................................................................. 
          หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างาน).........................................(มือถือ)................................................... 
          E-mail…………………………………………………………………………….. 
   9.3  ผศ.........................................                                                          
          ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา......................... 
          ที่อยู่............................................................................. 
          หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างาน).........................................(มือถือ)................................................... 
          E-mail…………………………………………………………………………….. 

   9.4  ผศ.........................................                                                          
          ต าแหน่งในสถาบันการศึกษา......................... 
          ที่อยู่............................................................................. 
          หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ท างาน).........................................(มือถือ)................................................... 
          E-mail…………………………………………………………………………….. 

10. ภาคผนวก 

10.1 ประวัติคณะที่ปรึกษา  
10.2 ใบสมัครคูปองวิทย์เพ่ือโอทอป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


