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 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน               
ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. มองเห็นถึง
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนคนไทยท่ามกลาง
วิกฤติการณ์ระดับโลกตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวง อว. ทำได้ในช่วงเวลาน้ัน 
คือ ความพยายามท่ีจะลดทอนความเสียหายให้ได้มากท่ีสุด โดยการเสริมสรรพกำลังในการ
เยียวยาและเร่งฟ้ืนฟู ให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ัง ถือเป็นการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสจะช่วยทำให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนเสมอ โดยท่ี อว. ได้เรียนรู้
ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T และถูกนำมาสานต่อเป็นโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ท่ีอาศัยแนวทางระบบเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเมื่อช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่ิงท่ี อว. ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและสังคม น่ันคือความม่ันคงและย่ังยืน
ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง และพร้อมท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือน
สังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกสถาบันที่ร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่
ต้นจนสำเร็จ และเชื่อว่า หากเกิดวิกฤติการณ์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอื่นๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต ชาว อว. จะยังคงยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะ
ฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน

สารความยินดี
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 ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผลกระทบจากวิกฤติการณ์นี ้
พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งหากจะมอง
อีกมุมหน่ึง โควิดท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เพียงแต่จะสร้างผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลง และคิดว่าโควิดอาจจะเป็นตัวเร่งการเปล่ียนแปลง หรือทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ จะสร้าง 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถ่ินให้เกิดข้ึน น่ันคือ การท่ีรัฐบาลได้มอบให้ อว. 
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ดำเนินงานระยะท่ี 2 (U2T for BCG) โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้เข้ามามี
ส่วนพัฒนาในพ้ืนท่ีทุกตำบลท่ัวประเทศ ร่วมกันกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพร้อมกับการ
สร้างกลไกที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและยกระดับไปอีกขั้น โดยอาศัย BCG 
ที่เป็นเครื่องจักรที่ช่วยให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน ซึ่งผมเห็นว่า 
การทำงานในลักษณะน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในหลายประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโดยเร่ิมจาก
การดูแลเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อใดก็ตามที่ฐานรากมีความ
เข้มแข็งแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจในการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นกลไกท่ีจะผลักดันไปสู่การ
พัฒนาในระดับประเทศต่อไป
 จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ผมเห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือของ
บุคลากรชาว อว. หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ผนึกกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เรียนรู้ที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
ไปด้วยกัน รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีทุกท่านมีจิตใจอันแน่วแน่ในการ
ที่จะขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นนำ้จนถึงปลายนำ้อย่างแท้จริง
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บทสรุปผู้บริหาร
 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยมีแผนงานในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดรับกับนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy ของประเทศ สำนักปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ดำเนินโครงการ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 7,355 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ท่ัวประเทศโดยเป็นการ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้บัณฑิตได้ทำภาระกิจใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชนและประเทศ 

 จากความสำเร็จและความร่วมมือทำให้ Key Achievement U2T for BCG ในปี 
2565 นี้ที ่สำคัญอันเกิดผลลัพธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการโดยมีจำนวน 
15,042 โครงการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 94 แห่ง และมีจำนวนบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
กว่า 32,195 คน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ตำ่กว่า 31,919 คน และตำบลที่เข้าร่วม
โครงการจำนวน7,355 ตำบล ก่อให้เกิดการจ้างงาน 2,460 ล้านบาท พร้อมทั้งเกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก 1,105 ล้านบาท 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



 ในส่วนของการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถ มีเนื้อหา
หลักสูตรจำนวน 12 โมดูล โดยได้รับความร่วมมือและรับการอนุเคราะห์เนื้อหาจากหน่วย
งานท่ีมีประสบการณ์โดยตรง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พร้อมท้ังภาคเอกชน อาทิ บริษัท ช้อปป้ี (ประเทศไทย) จำกัด 
และ Maneko แพลตฟอร์มการตลาดส่งเสริมการขาย โดยมีจำนวนผู้เข้าเรียนกว่า 38,301 คน 
และจำนวนการเข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั ้ง ซึ ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ท่ีสามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริง 9 กิจกรรม 41,764 คร้ัง ซ่ึงมีผลลัพธ์ท่ีน่า
พึงพอใจร้อยละ 94 (64,114 คน) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG การตลาดการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสินค้า 
การทดสอบสินค้า การสำรวจความพึงพอใจและการจัดการขนส่งการค้าการขาย 

 เนื้อหาการเรียนรู้และทักษะ BCG ที่ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ BCG และ 
Hackathon กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างคุณค่า และสุดท้ายกลุ่มการค้าขายสินค้า
และบริการ จำนวน 12 โมดูล ผลประเมินความเข้าใจที่มี ปัจจัยที่ 1 การสร้างแนวคิดและ
หลักเศรษฐกิจ BCG มุมมองธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจ มีความเข้าใจเพิ่มขึ ้นเป็น
ร้อยละ 68 ปัจจัยท่ี 2 การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การแนวทางการเร่งสร้าง
การเติบโต (Growth Hacking) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ปัจจัยที่ 3 การใช้เทคโนโลยี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเร่ืองราวสินค้าและแก้ปัญหาเชิงสังคม เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 60 ปัจจัยที่ 4 การวางแผนตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมทั้งการเป็นผู้
ประกอบการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77 สุดท้าย ปัจจัยท่ี 5 การก้าวเข้าสู่ตลาด E-Commerce 
การวางกลยุทธ์ราคา การจัดการขนส่ง การตลาดออนไลน์ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 81 อย่างไร
ก็ตามจากขอจำกัดด้านเวลาและความต่อเนื่องทำให้การถ่ายทอดหลักคิดทางด้านการ
ออกแบบการแก้ปัญหาท่ีมีความจำเป็นยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญท่ีจะใช้เป็นสารต้ังต้นเพ่ือ
วางแผนการอบรม ให้ความรู้และทักษะในการต้ังคำถามท้ังในเชิงธุรกิจ เชิงสังคมและเชิง
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบริบทมากข้ึนและมีความ Empathy มากข้ึนจะ
นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการท่ีน่าประทับใจต่อไป

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

7,355 ตำบล
3,000 ตำบลเดิม 4,355 ตำบลใหม่

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

หน่วยงาน อว. สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยว      648
นวัตกรรม/เทคโนโลยี             1,949
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ออกแบบ     1,492

64,114 คน
9 กิจกรรม/41,764 ครั้ง หน่วยงาน อว. สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG/ลงมือปฏิบัติจริง
(64,114/68,000 คน)

1. การศึกษา เรียนรู้ ดูงานนอกสถานที่     2,333
2. การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                  5,031
3. การฝึกอบรม/ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น  8,003
4. การสำรวจตลาด/คู่แข่ง                   4,833
5. การสำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้า                   4,759 
6. การวิเคราะห์/ประเมินคุณภาพสินค้า/บริการ       6,895
7. การทดสอบสินค้า/บริการหลังการพัฒนา  4,090
8. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า  5,370
9. อื่นๆ เช่น การจัดการขนส่ง/การค้าการขาย         450

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

- ปราชญ์ชาวบ้าน
- มูลนิธิสิ่งแวด
  ล้อมไทย
- เครือข่ายข้อมูล
  ความหลากหลาย
  ทางชีวภาพ
- เครือข่าย
  สมุนไพรและ
  การแพทย์
- อพท.
- องค์กรมาตรฐาน
  เกษตรอินทรีย์
  ภาคเหนือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

เนื้อหาการเรียนรู้พัฒนาทักษะ  1,772 นาที
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั้ง (คนxหลักสูตร)
จำนวนผู้เข้าเรียน  38,301 คน 

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

!
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 ในส่วนสานพลังเครือข่ายและความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ หน่วยงานภายใต้ อว. 
และนอก อว. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย 
เครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรมาตรฐารเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน 
ความรู้ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ

 กระบวนการ U2T for BCG น้ันมีข้ันตอน “คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า” ได้มีการ
วิเคราะห์บทเรียนและการรวบรวมผลงานท่ีสอดคล้องเก่ียวข้องกับ BCG กว่า 15,042 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นองค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 648 รายการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 1,949 รายการและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับงานออกแบบจำนวน 1,492 รายการท้ังน้ี 
ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ตำ่กว่า 1,236 ล้านบาท ท้ังน้ียังก่อให้เกิด
สินค้าและบริการท่ีพร้อมจำหน่ายจำนวน 4,861 โครงการ สินค้าและบริการท่ีต้องส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าจำนวน 8,042 โครงการและสินค้าและบริการของตำบลท่ีต้องได้
รับการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะเพิ่มจำนวน 2,655 โครงการ

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

รายงานผลลัพธ์ระดับประเทศ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  94  มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 7,355 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 64,114 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 32,195 คน ประชาชน 31,919 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
15,042 โครงการ ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้
ด้านเกษตรปลอดภัย 977 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 5,491 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 818 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 1,466 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 6,290 โครงการ
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94
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 26 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,540 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,638 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,821 คน ประชาชน 6,817 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,177 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 208 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,159 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 161 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 309 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,340 โครงการ



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

6,817 คน
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รายงานผลลัพธ์ภาคกลาง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 40 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,610 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,069 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,530 คน ประชาชน 6,539 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,280 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 222 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,187 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 195 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 433 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,243 โครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนตำบล
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 33 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 2,650 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 23,963 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 11,980 คน ประชาชน 11,983 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
5,421 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 355 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,898 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 174 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 441 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,553 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออก มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 13 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 480 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,067 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 2,062 คน ประชาชน 2,005 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
982 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 72 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 336 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 106 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 79 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 389 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

รายงานผลลัพธ์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม 21 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,075 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 9,377 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 4,802 คน ประชาชน 4,575 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
2,182 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 120 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 911 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 182 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 204 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 765 โครงการ
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จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีพื ้นที ่ดูแลครอบคลุม 
3 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 30 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 15 คน 
ประชาชน 15 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 6 โครงการ ที่สอดคล้องและ
ตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 0 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 1 โครงการ ด้านท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ 2 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงาน
เน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 1 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

3
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จำนวนตำบล

6
โครงการ

E

D

C

B
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
2 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1 โครงการ

B

A

30
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บัณฑิต
15 คนประชาชน

15 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม
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ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด สุพรรณบุรี 1



PS65017908 : ททองเทททยวชชมชนกลชทมชาตตพพนธชธลาวเวทยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มมชชองทางการขายทาง social media ไดดแกช Facebook Tiktok Youtube Instagram 

Airbnb Booking.com

Search Engine Optimization

ปปานออจฉรรยะสสาหรอบจจดทชองเทมทยว

การสชงเสรรมการขายและการตลาด

การสชงเสรรมการขายและการตลาด

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นดอยกวชา 1 เดดอน

เศรษฐกตจสรรางสรรคธจากภภมตปปญญาและวพฒนธรรมทรองถตทน

   เทคโนโลยมภมมรปปญญาและวอฒนธรรมดดานการบรรการ

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : ทชองเทมทยวชจมชนกลจชมชาตรพอนธจธลาวเวมยง

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทมทยวชจมชนลาวเวมยงทมทเรมยบงชาย สงบ ใกลดชรดธรรมชาตร มมอาหาร 

และกรจกรรมพดพนบดานทมทสามารถเตรมเตตมความสจขในวอนพอกผชอนไดดแบบครบถดวน ไมชวชาจะชม ชรม 

หรดอชดอป

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.ไผชขวาง อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : -

ออนไลนธ : ใครไมชเวมยง ลาวเวมยง

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment กลจชมลมกคดาเปปนกลจชมนอกทชองเทมทยวชาวไทยและชาวตชางชาตรอาศอยอยมชใน
ภาคกลางทมทชดทนชอบในการทชองเทมทยวเชรงธรรมชาตร และวรถมชมวรตของคนพดพนบดาน โดยไมชจสากอด
เพศ มมอายจตอพงแตช 30 ขขพนไป เพราะเปปนกลจชมคนทมทสามารถหาเงรนไดดเองและตดองการหาเวลาวชาง
จากการทสางานมาพอกผชอน รวมถขงพาครอบครอวมาทชองเทมทยวเปปนทรรปสอพนๆ แตชครบโดยไมชไกล
จากเมดองมาก
Value Propositions คจณคชาทมทลมกคดาจะไดดรอบคดอประสบการณธในการเขดาพอกและทชองเทมทยวเชรง
ธรรมชาตร แบบเรมยบงชาย สงบ แลดวยองไดดความรมด ไดดผลงานของตนเองกลอบบดานจากการทสา
กรจกรรมตามฐานตชางๆทมทไมชไดดเจองชายๆในชมวรตประจสาวอน
Customer Relationships มมการทสาแบบประเมรนความพขงพอใจของลมกคดาทมทไดดมาพอกและทชอง
เทมทยว รวมถขงสอบถามวชาหากมมกรจกรรมจอดขขพนอมกจะกลอบมาทชองเทมทยวอมกหรดอไมช
Channels ลงโฆษณาเชรญชวนทชองเทมทยวผชานทาง Facebook องคธการบรรหารสชวนตสาบลไผช
ขวาง จองหวอดสจพรรณบจรม, ตลาดนอดไผชขวาง, ศมนยธราชการจองหวอดสจพรรณบจรม  
Revenue Streams รายไดดจากการทสาธจรกรจ จะไดดจากการเขดาพอกโฮมสเตยธ การจอดจสาหนชาย
สรนคดาในฐานกรจกรรม และรายไดดจากการจอดจสาหนชายเครดทองดดทมและอาหารทดองถรทน
Key Partners สชวนของผมดทมทเกมทยวขดอง และใหดการสนอบสนจนในการทสาธจรกรจ จะมมเจดาของโฮมสเตยธ
และไรชนาสวนผสมเศรษฐกรจพอเพมยง ชาวบดานในชจมชน และเพจรมวรวตชางๆในจองหวอด
สจพรรณบจรม 
Key Activities เรรทมจากการแนะนสาและบรรการนอกทชองเทมทยวเกมทยวกอบสรนคดา ฐานกรจกรรมตชางๆทมท

นสาเทคโนโลยมมาปรอบใชดใหดเกรดประโยชนธ

สชงเสรรมและสนอบสนจนการทชองเทมทยวชจมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวอตกรรมใหมชใหดกอบผลผลรต/ผลรตภอณฑธ/บรรการ

สรดางรายไดดใหดชจมชน

จจานวนรายไดร : 131,792

หนดา 1 / 6



PS65017986 : นจนามะนาวผสมนจนาสรมยภซช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มมชชองทางประชาสอมพอนธธทาง social media ไดดแกช Facebook Tiktok Instagram

เครดทองวอดความหวาน เครดทองโฮโมจมไนเซอรธ (Homogenizer) เทอรธโมมรเตอรธดรจรตอล

เครดทองคอมพรวเตอรธออกแบบ LOGO

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นดอยกวชา 1 เดดอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพอฒนาผลรตภอณฑธ

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : นสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจ

รายละเอทยด : ผลรตภอณฑธนสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจทมทมมการเสรรมวรตามรนซมเขดาไปจนกลายเปปน

เครดทองดดทมออรธแกนรคเพดทอสจขภาพจากธรรมชาตรทมทสรดางความสดชดทนใหดกอบผมดทมทไดดลรพมลอง

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.ไผชขวาง อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : นสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจ ไผชขวาง

ออนไลนธ : นสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจ ไผชขวาง

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

Customer Segment กลจชมลมกคดาเปปนกลจชมคนทมทอาศอยอยมชในภาคกลาง ไมชจสากอดเพศและวอย 
เพราะเปปนกลจชมคนทมทสนใจในเรดทองสจขภาพ และยองเปปนนสพาผลไมดทมทออแกรธนรค ปลอดภอย มมวรตามรนซม
ทมทคนทจกวอยยองตดองการในแตชละวอน 
Value Propositions คจณคชาทมทลมกคดาจะไดดรอบเมดทอรอบประทานแลดวจะไดดรอบวรตามรนซมทมทสมงใหดกอบ
รชางกาย รวมถขงคจณประโยชนธตชางๆทมทมมอยมชในนสพามะนาว และสดมยมซจ มมแพตคเกจทมทสวยงาม ทานงชาย 
สามารถซดพอไปเปปนของฝากไดด
Customer Relationships เปปนผลรตภอณฑธทมทผลรตจากธรรมชาตร ปลอดสารเคมม และมมบรรการ
จอดสชงทอทวประเทศ 
Channels จอดจสาหนชายผชานทาง Facebook องคธการบรรหารสชวนตสาบลไผชขวาง จองหวอด
สจพรรณบจรม, รดานอาหาร รดานคาเฟฟ และบดานพอกโฮมสเตยธในชจมชน
Revenue Streams รายไดดจากการทสาธจรกรจ จะไดดจากการผลรตนสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจ
จสาหนชาย โดยจอดจสาหนชายผชานทางออนไลนธหลอกๆและออกบมทงานตชางๆ
Key Partners สชวนของผมดทมทเกมทยวขดอง และใหดการสนอบสนจนในการทสาธจรกรจ จะมมเจดาของสวน
มะนาวในพดพนทมทตสาบลไผชขวาง บรรษอทขนสชง และบรรษอทผลรตขวดบรรจจภอณฑธ
Key Activities เรรทมจากการปลมกมะนาวในรมปแบบออแกรธนรคทมทไมชผชานสารเคมมตชางๆ ไปสมชการ
เกตบผลมะนาว คอดเลดอก จนมาผลรตและเตรมนสพาสดมยมซจ เสรรมวรตามรนซมและใสชบรรจจภอณฑธ เพดทอ
จสาหนชายออกสมชตลาด
Key Resources ทรอพยากรการผลรตจะประกอบไปดดวย สมตรในการทสานสพามะนาวผสมนสพาสดมยมซจ 

ใชดผลผลรตทางการเกษตรใหดเกรดประโยชนธสมงสจด

เพรทมมมลคชาผลผลรต/ผลรตภอณฑธ/บรรการ

สรดางความรมดใหดชจมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวอตกรรมใหมชใหดกอบผลผลรต/ผลรตภอณฑธ/บรรการ

จจานวนรายไดร : 39,000

หนดา 2 / 6



PS65017779 : เทททยวรพนวใหญทไดร 3 วพด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-มมชชองทางขายทาง social media ไดดแกช Facebook Tiktok Youtube Instagram 

Airbnb Booking.com

-Search Engine Optimization

-ปปายออจฉรรยะสสาหรอบจจดทชองเทมทยว

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : 2-3 เดดอน

ททองเทททยวทททเปปนมตตรตทอสตทงแวดลรอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยมพอฒนาคจณภาพทางอาหาร

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : วอตถจมงคล

รายละเอทยด : พระเครดทอง วอตถจมงคล สสาหรอบบมชา

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.รอพวใหญช อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : 

ออนไลนธ : 

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขาย หรดอขายแลดว

การสชงเสรรมการทชองเทมทยว ทมทสามารถสรดางรายไดดใหดกอบคนในชจมชน โดยใหดคนในชจมชนชชวยกอน
สชงเสรรมสถานทมททชองเทมทยวทมทมมอยมชในชจมชนใหดนชาสนใจและนชาทชองเทมทยวมากยรทงขขพน

สชงเสรรมและสนอบสนจนการทชองเทมทยวชจมชน

สรดางรายไดดใหดชจมชน

จจานวนรายไดร : 3,000,000

หนดา 3 / 6



PS65017868 : จานผพกตบรพนวใหญท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมขขพนรมปบลตอคจาน

เทคโนโลยมอบแหดง

โปรแกรมออกแบบบรรจจภอณฑธ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การพอฒนาบรรจจภอณฑธ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวชา 3 เดดอน

เศรษฐกตจหมชนเวทยนลดการใชรพลพงงานเนรนนจากลพบมาใชรใหมท

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : จานจากผอกตบชวา

รายละเอทยด : จานแปรรมปจากผอกตบชวา เปปนจานทมททสามาจากผอกตบชวา ทมทปปจจจบอนเปปนขยะ

ของชจมชน

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.รอพวใหญช อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : จานผอกตบ รอพวใหญช

ออนไลนธ : จานผอกตบ รอพวใหญช

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขพนไป

Customer Segment : กลจชมลมกคดาของจานผอกตบชวาเปปนกลจชมธจรกรจอาหาร แฟรนไชสธ โรงแรม 
และบรรษอทจอดเลมพยงทมทตดองการใชดผลรตภอณฑธจากธรรมชาตรทมทยชอยสลายไดดงชายกวชาพลาสตรกและ
เปปนมรตรกอบสรทงแวดลดอม
Customer Relationships :มมการประเมรนและตรดตามผลหลองการขาย สอบถามความตดองการ
ของลมกคดาและนสามาปรอบปรจงผลรตภอณฑธ และจอดโปรโมชอทนสชงเสรรมการขายทอพงลมกคดาเกชาและ
ลมกคดาใหมชอยมชเสมอ
Chanels : จอดจสาหนชายสรนคดาทางแพลตฟอรธมออนไลนธเชชน Lazada, Shopee และวรสาหกรจ
ชจมชนตสาบลรอพวใหญช
Value Positions : คจณคชาทมทลมกคดาไดดรอบคดอการใชดวอสดจทมทมาจากธรรมชาตร ยชอยสลายงชาย ไมช
เปปนพรษตชอสรทงแวดลดอม และลดมลภาวะทมทเกรดจากผอกตบชวา
Key Activities : เปปนการสรดางรายไดดใหดชาวบดานถขง 2 ทาง ไดดแกช 1.การรอบซดพอผอกตบชวาจาก
ชาวบดาน 2.การสรดางอาชมพและรายไดดจากการแปรรมปผอกตบชวา
Key Resources : เรรทมจากการทมทชาวบดานชชวยกอนขจด รอก คม คลอง ทสาใหดแหลชงนสพาสะอาด 
ปราศจากผอกตบชวา เพรทมการไหลและหมจนเวมยนของนสพา และนสาผอกตบชวามาแปรรมป สรดางราย
ไดดอยชางยอทงยดนใหดกอบชาวบดานในตสาบล
Key Partner : ในสชวนของพอนธมรตรทางธจรกรจ ไดดแกช ชาวบดานตสาบลรอพวใหญช เทศบาลตสาบลรอพว
ใหญช บรรษอทขนสชง รดานคดาปลมก โรงงานจอดสชงผลรตภอณฑธเปปนผมดใหดการสนอบสนจน
Revenue Streams:  รายไดดจากการจอดจสาหนชายจานแปรรมปจากอกตบชวา

ลดขยะ/การนสาวอตถจดรบกลอบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรอกษธสรทงแวดลดอม และมมการพอฒนาอยชางยอทงยดน

จจานวนรายไดร : 50,000

หนดา 4 / 6



PS65015095 : การสทงเสรตมและยกระดพบผลตตภพณฑธปภนปปน นบรานดอนหพวฝปาย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครดทองพรมพธ 3 มรตร

คอมพรวเตอรธชชวยในการออกแบบ CAD

เทคโนโลยมในการทสาสม

การสชงเสรรมการขายและการตลาด

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสรนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : มากกวชา 3 เดดอน

เศรษฐกตจสรรางสรรคธจากภภมตปปญญาและวพฒนธรรมทรองถตทน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลรตภอณฑธ

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : ผลรตภอณฑธปมนปปพ นบดานดอนหอวฝปาย ตสาบลศาลาขาว

รายละเอทยด : ผลรตภอณฑธปมนปปพ นบดานดอนหอวฝปายมมหลากหลายรมปรชางรมปแบบและหลายลวด

ลาย อาทรเชชน โตตะและเกดาอมพปมนปปพ นรมปผลไมดตชางๆ โตตะและเกดาอมพปมนปปพ นเพดนทธลวดลายสวยงาม 

แบบมมพนอกพรงและไมชมมพนอกพรง โตตะและเกดาอมพปมนปปพ นรมปการธตมนตชางๆ โตตะและเกดาอมพปมนปปพ นรมปรถ

ยนตธ

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.ศาลาขาว อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : ถนนปมนปปพ น ศาลาขาว

ออนไลนธ : ถนนปมนปปพ น ศาลาขาว

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดดอนขขพนไป

-โตตะปมนปปพ น และผลรตภอณฑธปมนปปพ น 
เนดทองจากชาวบดานภายในชจมชนหมมชบดานดอนหอวฝปายนอพนประกอบอาชมพการทสาปมนปปพ น,โตตะปมนปปพ น
กอนเปปนสชวนมาก ซขทงเปปนการสดบทอดการทสากอนมาตอพงแตชรจชนพชอรจชนแมชเปปนเวลา30ปปมาแลดว ซขทงโตตะ
ปมนปปพ นของบดานดอนหอวฝปายนอพนเปปนงานฝปมดอของคนในชจมชนเอง
-โดยแผนธจรกรจคดอ
จะทสาการโปรโมท ทสาการตลาด และโฆษณา ใหดเปปนทมทรมดจอกในวงกวดางมากยรทงขขพน เมดทอลมกคดารมดจอก
และเกรดการรอบรมดแลดว กตจะทสาใหดเกรดการซดพอ เพราะผลรตภอณฑธปมนปปพ นบดานดอนหอวฝปายเปปน
ผลรตภอณฑธทมทมมคจณภาพ มมรมปลอกษณธและลวดลายทมทสวยงาม ลมกคดาอาจเกรดบอกตชอ และเกรดการ
ซดพอซสพาไดดอมกในทมทสจด

เพรทมมมลคชาผลผลรต/ผลรตภอณฑธ/บรรการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลรตเพดทอจอดจสาหนชายสรนคดา / บรรการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชจมชน

จจานวนรายไดร : 100,000

หนดา 5 / 6



PS65016888 : เสรนทางการททองเทททยวตจาบลศาลาขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2.ตมดจสาหนชายขนมปปงใหดปลาแบบหยอดเหรมยญ

3.จอกรยานใหดเชชาแบบเสมยเงรนเองไดด

1.ตมดจสาหนชายปลาแบบหยอดเหรมยญ

การสชงเสรรมการขายและการตลาด

การพอฒนาสรนคดาและบรรการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดอบมาตรฐานสรนคดาและบรรการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพอฒนา : นดอยกวชา 1 เดดอน

ททองเทททยวทททเปปนมตตรตทอสตทงแวดลรอมและสชขภาพ

   ธจรกรจการทชองเทมทยวออนไลนธ

ชชทอผลตตภพณฑธ/บรตการ : เสดนทางการทชองเทมทยวตสาบลศาลาขาว

รายละเอทยด : เปปนตมดจสาหนชายอาหารปลาออตโนมอตรแบบหยอดเหรมยญ เนดทองจากบรรเวณทชานสพา

ของทางวอดพระธาตจนอพน มมการตกแตชงสวยงามเหมาะแกชการมาทสาบจญ ใหดอาหารปลา หรดอจะ

มานอทงรอบลมชมวรวกตทสาไดด  ซขทงตมดอาหารปลานมพ เพมยงแคชหยอดเหรมยญ10บาทลงไปกตจะมมอาหาร

ปลาแบบเมตดไหลออกมาใสชในถอง

01 : รายละเอทยดผลตตภพนฑธ/บรตการ

อาจารยธบพญฑตต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดรตทอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคธและระยะเวลาในการพพฒนาสตนครา/บรตการ

06 : ผลตตภพณฑธบรตการของททานสรรางคชณคทาใหรกพบชชมชนไดรอยทางไร

05 : แผนธชรกตจ

08 : ชทองทางการขาย และความพรรอมออกสภทตลาด

ประชาชน
มหาวรทยาลอยหอการคดาไทย

ต.ศาลาขาว อ.เมดองสจพรรณบจรม จ.สจพรรณบจรม

04 : องคธความรภร/เทคโนโลยท/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลองรภปสตนครา/บรตการ

ออฟไลนธ : ถนนปมนปปพ น ศาลาขาว

ออนไลนธ : ถนนปมนปปพ น ศาลาขาว

ความพรรอมออกสภทตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดดอน

- เสดนทางการทชองเทมทยว
เรรทมตดนดดวยการกราบสอกการะหลวงพชออตอด และไหวดพระโบถธซขทงเปปนการสรดางทอบลงบนวรหาร
แรกเมดทอเรรทมสรดางวอด ทมทวอดพระธาตจตสาบลศาลาขาว โดยภายในวอดพระธาตจจะมมพระปรางคธทมท
คลดายคลขงกอบพระปรางคธของวอดพระศรมรอตนมหาธาตจ โดยจะเรมยกอมกชดทอวชาวอดพระธาตจนอก 
เพดทอไมชใหดชดทอซสพากอบวอดพระศรมรอตนมหาธาตจ และวอดพระธาตจนอพนมมรมปหลชอหลวงพชออตอดเปปนทมท
เลดทอมใสศรอทธาแกชในชจมชนศาลาขาว โดยถอดจากนมพยองมมไมดตะเคมยนทมทขจดพบจากแกดมลรงของ
ตสาบลศาลาขาว ซขทงชาวบดานนสามาขอโชคขอลาภ หลองจากนมพยองมมทสาทานโดยการใหดอาหารปลา
บรรเวณทชานสพาของทางวอด 

ตชอกอนทมทการไปเยมทยมชมวรธมการทสาผลรตภอณฑธโตตะปมนปปพ น โดยภายในหมมชบดานดอนหอวฝปายจะมม
การทสาโตตะปมนปปพ นตอพงแตชขอพนตอนแรกจนถขงขอพนตอนสจดทดาย โดยแตชละบดานจะมมความชสานาญใน
เอกลอกษณธและลวดลายทมทแตกตชางกอนตามความถนอด เชชน บดานคจณวรนอย ถนอมทรอพยธ มมความ
เชมทยวชาญในการทสาปปพ นรมปการธตมนและรถตชางๆทมทมมความหนาและทนทานกวชาทมทอดทน และบดานคจณ
ขดาวปจปน มมความเชมทยวชาญในการทสาโตตะแบบมมพนอกพรง ทมทมมลวดลายเฉพาะเปปนของทางรดานเอง

และสจดทดายทมทการไปขอบรถชมวรวรอบโครงการแกดมลรง โดยสามารถมานอทงปปกนรคนอทงคจย ตก
ปลา และชมพระอาทรตยธตกดรนไดด หรดอหากตดองการสอมผอสบรรยากาศยามคสทาคดนสามารถนสา
เตตนทธมากางไดด ซขทงแกดมลรงมมหดองนสพาไวดบรรการดดวย 
-เนดทองดดวยในปปจจจบอนผมดบรรโภคและนอกทชองเทมทยวหอนมาสนใจการกรนอยมช การเทมทยว การเรมยนรมดใน
วอฒนธรรม ในธรรมชาตรกอนมากยรทงขขพน ซขทงเปปนโอกาสดมในการพอฒนาสถานทมทตชางๆในชจมชนใหด

เพรทมมมลคชาผลผลรต/ผลรตภอณฑธ/บรรการ

สชงเสรรมและสนอบสนจนการทชองเทมทยวชจมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชจมชน

จจานวนรายไดร : 41,666

หนดา 6 / 6



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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