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แนวทางการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีรัฐบาล มีแผนงานในการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด

ของ COVID-19 ที่มุงเนนการรักษาระดับการจางงานของผูประกอบการและกระตุนศรษฐกิจของประเทศ  

ประกอบกับที่รัฐบาลไดกำหนดใหเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-

Green Economy : BCG Economy) เปนยุทธศาสตรชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร BCG 

Economy เนื ่องจาก อว. มีความพรอมดานบุคลากรที ่มีความเชี ่ยวชาญ มีองคความรู  เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม    

เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังสถานการณโควิดและยุทธศาสตร           

BCG Economy สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงเสนอการ

ดำเนินการ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and 

Regional Development)” ซึ่งเปนการดำเนินการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ดวยเศรษฐกิจ BCG ในพื้นท่ี 

7,435 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเปนการนำองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานตางๆ ภายใต อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นท่ี 

เพ่ือใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพ่ิมและรักษาระดับการจางงาน   อาทิเชน การเกิดธุรกิจใหม การขยายตัว

ทางธุรกิจ การเติบโตของการลงทุน การเพิ่มมูลคาสินคาและบริการ การเพิ่มการบริโภค เปนตน ทั้งนี้ อว. ได

ดำเนินการโครงการในลักษณะเดียวกันในป พ.ศ. 2564 ไดแก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ภายใต “พ.ร.ก. ใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือ

แกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019” พ.ศ. 2563 โดยไดดำเนินการในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งผลการดำเนินการ

ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงคเปนอยางดี สามารถจางงานในพื้นที่ไดมากกวา 58,000 คน (คิดเปน 

97.5% ของเปาหมายที่วางไว) มีกิจกรรมในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมกวา 10,088 กิจกรรม ซึ่งจาก

การประเมินคาผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment) เมื ่อสิ ้นสุดโครงการ (31 

ธันวาคม 2564) สามารถประเมินไดวา “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)” ใหผลตอบแทนทางสังคมประมาณ 4.75 เทาของงบประมาณที่ใช หรือ

ประมาณ 50,547.7 ลานบาท โดยการใชองคความรูและเทคโนโลยีที่สำคัญหลายดาน อาทิเชน เทคโนโลยี
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การผลิต การพัฒนาความรูดานสินคา สมารทฟารม เกษตรอินทรีย การจัดการทองเที่ยวแบบ New Normal 

การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร การทำตลาดดิจิทัล การทองเท่ียวชุมชน และการสงเสริมสุขภาพถวนหนา 

เปนตน 

“โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG” นี้ จะเปน

การตอยอดการดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใช

ขอมูล Thailand Community Big Data (TCD) ท่ีไดดำเนินการมาใน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ” ที่บงบอกถึงศักยภาพและความพรอมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ

และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ที่จะนำมาใชในการพัฒนารายพื้นที่ดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ 

BCG รวมถึงการเพ่ิมและรักษาระดับการจางงานบัณฑิตและประชาชนในพ้ืนท่ี 

 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG ใน

พ้ืนท่ี ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2.2 เพ่ือเพ่ิมการจางงานบัณฑิตท่ีพ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.3 พัฒนากำลังคนใหมีทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการทำงานในปจจุบันและทักษะที่เกี ่ยวของกับ

เศรษฐกิจ BCG 

2.4 เพื่อพัฒนาฐานขอมูล Thailand Community Big Data (TCD) ใหมีความสมบูรณครอบคลุม

ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

 

3. เปาหมายและแผนการดำเนินการ 

สป.อว. ไดมีการกำหนดเปาหมายและแผนการดำเนินการ สำหรับการดำเนินการโครงการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG โดยมีเปาหมายและแผนการดำเนินการ ดังนี้ 
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1) เปาหมายและแผนการดำเนินการภาพรวมของโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) เปาหมายและแผนการดำเนินการของมหาวิทยาลัย  
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4. การบริหารโครงการ 

 4.1 บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

การบร ิหารโครงการขับเคล ื ่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโคว ิดด วยเศรษฐกิจ BCG               

แบงการบริหารโครงการออกเปน 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดและขอบเขตการดำเนินการ ดังนี้  

 1) ระดับประเทศ ดำเนินการโดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(National System Integrator : NSI) จะทำหนาที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของโครงการ

ในระดับประเทศ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในแผนการดำเนินการ แผนการใชทรัพยากร และทำใหสามารถ

ขับเคลื่อนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค รวมถึงสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของ

สถาบันอุดมศึกษา โดยการพัฒนา Platform กลาง ในการขับเคลื่อนโครงการฯ ใหบรรลุวัตถุประสงค 

 2) ระดับจังหวัด ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที ่เปน อว.สวนหนา (Provincial System 

Integrator : PSI) เพื่อใหเกิดการบูรณาการการทำงานของพื้นที่ในระดับจังหวัด ทำหนาที่ในการกำกับดูแล

และติดตาม การทำงานของโครงการในภาพรวมของจังหวัด เพื่อใหเกิดการบูรณาการในแผนการดำเนินการ 

แผนการใชทรัพยากร และทำใหสามารถขับเคลื่อนพ้ืนท่ีไดในระดับจังหวัด 

 3) ระดับตำบล ดำเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาท่ีรับผิดชอบในพื้นที่ตำบลตางๆ ทำหนาที ่ใน      

การบูรณาการระบบการทำงานในพื้นที่ ในการบริหารจัดการและติดตาม กิจกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ           

และสังคม การจัดทำและวิเคราะหขอมูล TCD  การประสานหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ีและการกำกับดูแลผูไดรับ

การจางงาน 

โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังตาราง 

โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

1) ระดับประเทศ (National System Integrator : 

NSI) โดยสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

1. ทำหนาที่เปน “หนวยประสานงาน” ในการเชื่อม           

การประสานการดำเนินงานกับหนวยงานที่ไดรับ

มอบหมายในการดำเนนิการระดับจังหวัด (อว.สวนหนา) 

ระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) และหนวยงานภายนอก 

อว. ที่เก่ียวของ  

2. ทำหนาที่จัดทำแผนการดำเนนิการในกิจกรรมตางๆ 

ภายใตโครงการ ตั้งแตกระบวนการเปดรับสมัครผูเขารวม

โครงการ กำกับติดตามการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

ในการบูรณาการแผนการดำเนนิการ แผนการใชทรัพยากร 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG ของหนวยดำเนินการระดับจงัหวัด          

(อว.สวนหนา) และระดบัตำบล (สถาบนัอุดมศึกษา) 
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โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ใหแก

หนวยดำเนนิการในระดบัตำบล (สถาบนัอุดมศึกษา) 

4. สนับสนุนการดำเนินการของหนวยงานดำเนนิการระดบั

จังหวัด (อว.สวนหนา) ในการบรูณาการกิจกรรมการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG 

5. จัดทำฐานขอมูล Thailand Community Big Data 

และจัดทำ Data Analytics รวมกับหนวยดำเนนิการใน

ระดับจังหวัดและระดับตำบล เพื่อการใชประโยชนจาก

ขอมูล 

6. การจัดทำระบบลงทะเบียน การอบรมดาน BCG     

การติดตามและประเมินผลกิจกรรม การจัดทำรายงาน 

ผานระบบ Project Base Management และการ

ประชาสัมพนัธเผยแพรผลการดำเนินงาน 

7. จัดทำ Platform กลางเพื่อผลักดันผลที่ไดรับจาก    

การดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG           

ของพื้นที่ 7,435 ตำบล สูการพฒันาดวยวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการผลักดันสินคาและ

บริการออกสูตลาดผานชองทางการจำหนายเพื่อสราง

รายไดใหกับตำบล (U2T Market Place Platform) 

8. พัฒนาทักษะดาน BCG ใหกับผูเขารวมโครงการ        

และกิจกรรมสงเสริมการสรางนวัตกรรมแบบเรงดวน 

(Hackathon) 

9. ทำหนาที่ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ                  

และผลกระทบในภาพรวมของโครงการ 

10. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบ             

ในภาพรวมในระดบัประเทศ 

2) ระดับจงัหวัด (Provincial System Integrator : 

PSI) โดยสถาบนัอุดมศึกษาที่เปน อว.สวนหนา 

 

 

 

1. ทำหนาที่เปน “หนวยประสานงาน” ในการเชื่อม           

การประสานการดำเนินงานกับสวนกลาง (สป.อว.) 

หนวยงานดำเนนิการระดบัตำบล (สถาบันอุดมศึกษา)        

ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ และหนวยงานภายนอก อว. 

ระดับจังหวัดที่เก่ียวของ  
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โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

 

 

  

2. ทำหนาที่จัดทำแผนการดำเนนิการในกิจกรรมตางๆ 

ภายใตโครงการ เพื่อใหเกิดการบูรณาการในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลงัโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG 

ของหนวยดำเนินการระดบัจังหวัด ในพื้นที่จงัหวัดที่

รับผิดชอบ 

3. ทำหนาที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนนิ

กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดวยเศรษฐกิจ BCG ของหนวยดำเนินการในระดับจงัหวัด 

ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

4. ทำหนาที่สนับสนนุการจัดกิจกรรมสงเสริมการสราง

นวัตกรรมแบบเรงดวน (Hackathon) 

5. ทำหนาที่ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของหนวยดำเนินการ 

ในระดับจังหวัด ในพื้นที่จงัหวัดที่รับผิดชอบ 

6. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน

ภาพรวมในระดับจงัหวัด 

3) ระดับตำบล (University System Integrator : 

USI)  โดยสถาบนัอุดมศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่

ตำบลตางๆ 

1. ทำหนาที่เปน “หนวยประสานงาน” ในการเชื่อม           

การประสานการดำเนินงานกับสวนกลาง (สป.อว.) 

หนวยงานดำเนนิการระดบัจังหวัด (อว.สวนหนา)  

และหนวยงานภายนอก อว. ระดับตำบลที่เก่ียวของ 

2. ทำหนาที่จัดทำแผนการดำเนนิการในกิจกรรมตางๆ 

เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดวยเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่ตำบลที่สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบ 

3. ทำหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกผูเขารวมโครงการ 

ในพื้นที่ตำบลที่สถาบันอุดมศึกษารับผิดชอบ โดยคัดเลือก

จากผูสมัครในระบบการรับสมัครของ สป.อว. 

4. ทำหนาที่กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนนิ

กิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด       

ดวยเศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่ตำบลที่สถาบันอุดมศึกษา

รับผิดชอบ การพัฒนา สงเสริม และผลักดนัผลติภัณฑ 

และบริการ BCG ของชุมชนออกสูตลาดอยางเปน 

ระบบและยั่งยนื 
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โครงสรางการบริหารจัดการ บทบาทและขอบเขตการดำเนินการ 

5. หนาที่กำกับ ติดตามการจัดเก็บขอมูล Thailand 

Community Big Data ในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบ  

6. ทำหนาที่ติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบของการดำเนินกิจกรรมของหนวยดำเนินการ 

ในระดับตำบล (สถาบันอุดมศึกษา) รายตำบล 

7. จัดทำรายงานสรุปผลโครงการและผลกระทบใน

ภาพรวมในระดับสถาบนัอุดมศึกษา 
 

 4.2 การบริหารงบประมาณโครงการ 

งบประมาณที่ใชในการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG แบงเปน 2 สวน ไดแก  

1) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ครอบคลุม 7,435 ตำบล 

โดยมีรายละเอียดการสนับสนุนงบประมาณ ดังนี้  

 1.1) พ้ืนท่ี 3,000 ตำบลเดิม จำนวน 107,500 บาท/ตำบล  

 1.2) พ้ืนท่ี 4,435 ตำบลใหม จำนวน 145,000 บาท/ตำบล  

 โดยสำหรับคาใชจายในการดำเนินกิจกรรม ประกอบไปดวย 2 กิจกรรมหลัก ไดแก กิจกรรม          

สรางความรู ความเขาใจ และสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ดวยยุทธศาสตร

เศรษฐกิจ BCG และกิจกรรมการพัฒนา สงเสริมและผลักดันผลิตภัณฑและบริการ BCG ของชุมชนอยาง           

เปนระบบและยั่งยนื เชน  

  - คาใชจายในการจัดประชุม หรือ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจ BCG รวมกับหนวยงานและภาคสวน           

ท่ีเก่ียวของในตำบล 

  - คาใชจายในการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ BCG ในการผลิต

สินคาและบริการของตำบล 

  - คาใชจายในการสงเสริมการสรางอัตลักษณหรือ Brand สินคาและบริการของตำบล การพัฒนา

ออกแบบสินคา บรรจุภัณฑ ดวยยุทธศาสตรเศรษฐกิจ BCG 

  - คาใชจายในการสงเสริมการตลาดและหาชองทางขายผลิตภัณฑและบริการ BCG ของตำบล 

  - คาใชจายในการเดินทาง 

  - คาวัสดุใชสอย 

  - คาใชจายในการจัดทำ Platform เพื่อผลักดันผลที่ไดรับจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ BCG ของพื้นที่ 7,435 ตำบล สูการพัฒนาดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

และการผลักดันสินคาและบริการออกสูตลาดผานชองทางการจำหนายเพื่อสรางรายไดใหกับ
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ตำบล (U2T Market Place Platform) (ดำเนินการโดย สป.อว. โดยอาจเบิกจายในวงเงินไมเกิน

รอยละ 5 จากคาใชจายในการดำเนินกิจกรรมรายตำบล) 

  - คาบริหารจัดการ : บริหาร กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการของสถาบันอุดมศึกษาและ 

หนวยบริหารจัดการระดับตำบล (University System Integrator : USI)  (ในวงเงินไมเกิน           

รอยละ 10 ของคาใชจายในการดำเนินกิจกรรมรายตำบล) 
 

2) งบประมาณคาตอบแทนสำหรับผูเขารวมโครงการ 

 2.1) พ้ืนท่ี 3,000 ตำบลเดิม กำหนดจำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบดวย 

  2.1.1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไมเกิน 5 ป ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ            

โดยแบงจายคาตอบแทนออกเปน 3 งวด งวดละ 15,000 บาท จำนวน 4 คน 

  2.1.2) ผูท่ีถูกเลิกจาง/ประชาชนในพ้ืนท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ โดยแบงจาย

คาตอบแทนออกเปน 3 งวด งวดละ 9,000 บาท จำนวน 4 คน 

 2.2) พ้ืนท่ี 4,435 ตำบลใหม กำหนดจำนวนผูเขารวมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบดวย 

  2.2.1) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไมเกิน 5 ป ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ            

โดยแบงจายคาตอบแทนออกเปน 3 งวด งวดละ 15,000 บาท จำนวน 5 คน 

  2.2.2) ผูท่ีถูกเลิกจาง/ประชาชนในพ้ืนท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ โดยแบงจาย

คาตอบแทนออกเปน 3 งวด งวดละ 9,000 บาท จำนวน 5 คน 

  โดยการกำหนดงวดงาน ใหสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการจัดทำขอบเขตของงานและเงื่อนไข

การจางงาน และขอตกลงจาง (ตัวอยางตามภาคผนวก 1 - 2)  
 

 4.3 การเบิกจายงบประมาณ 

สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการใหกับสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้  

1) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจ BCG  

 สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาไดดำเนินการนำเขาขอมูล           

ในระบบบริหารจัดการโครงการ (Project Base Management) ตามแบบฟอรมและระยะเวลาที่ สป.อว. 

กำหนด เรียบรอยแลว 

2) งบประมาณคาตอบแทนสำหรับผูเขารวมโครงการ 

 สป.อว. จะดำเนินการโอนงบประมาณโดยแบงออกเปน 3 งวด หลังจากที่สถาบันอุดมศึกษาได

ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอรมที่ สป.อว. กำหนด ในระบบบริหารจัดการโครงการ 

(Project Base Management) ตามแบบฟอร มและระยะเวลาท ี ่  สป.อว.  กำหนด เร ียบร อยแลว 

 โดยแบบฟอรมท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการดำเนินการเขาสูระบบ ประกอบดวย  
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งวดท่ี 1 ประกอบดวย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 1 (U1) 

  - ขอเสนอโครงการ (C1) 

  - แผนธุรกิจ (C2) 

 งวดท่ี 2 ประกอบดวย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 2 (U2) 

  - แผนพัฒนาสินคา (C3) 

  - รายงานการพัฒนาสินคา (C4) 

 งวดท่ี 3 ประกอบดวย 

  - ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 3 (U3) 

  - แผนการนำสินคาสูตลาด (C5) 

  - รายงานฉบับสมบูรณ (C6) 

 

 โดยมีรายละเอียดแบบฟอรมตามภาคผนวก 3 
 

ทั้งนี้ ในการบริหารงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณ ใหเบิกจายในลักษณะเงิน

อุดหนุนทั ่วไป ตามระเบ ียบของมหาว ิทยาล ัย ประกอบกับหลักเกณฑและว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิตามหน ังสือ

กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0409.6/ว126 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2548  
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ภาคผนวก 
1. (ตัวอยาง) ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจางงาน  

2. (ตัวอยาง) ขอตกลงจาง  

3. แบบฟอรมประกอบการการเบิกจายงบประมาณ 

- ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 1 (U1) 

- ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 2 (U2) 

- ใบเสนออนุมัติงานงวดท่ี 3 (U3) 

- ขอเสนอโครงการ (C1) 

- แผนธุรกิจ (C2) 

- แผนพัฒนาสินคา (C3) 

- รายงานการพัฒนาสินคา (C4) 

- แผนการนำสินคาสูตลาด (C5) 

- รายงานฉบับสมบูรณ (C6) 
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- ตัวอยาง - 

ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจางงาน 

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) 

1. ความเปนมา 

ดวยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไดดำเนินโครงการโครงการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที่ 14 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิต

และบริการดาน BCG ในพื ้นที ่ โดยการนำองคความรู  เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในสถาบันอุดมศึกษา                     

ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่ เพื่อใหเกิดการฟนตัวของเศรษฐกิจ เพิ่มและรักษา

ระดับการจางงานของบัณฑิตที่พึ่งจบการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาฐานขอมูล Thailand 

Community Big Data (TCD) ใหมีความสมบูรณครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ  

2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG ใน

พ้ืนท่ี ดวยองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) เพ่ือเพ่ิมการจางงานบัณฑิตท่ีพ่ึงจบการศึกษาและประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) พัฒนากำลังคนใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอการทำงานในปจจุบันและทักษะท่ีเก่ียวของกับเศรษฐกิจ BCG 

4) เพื่อพัฒนาฐานขอมูล Thailand Community Big Data (TCD) ใหมีความสมบูรณครอบคลุมใน         

ทุกพ้ืนท่ีของประเทศ 

3. คุณสมบัติของผูรับจาง 

3.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้ 

 (1)  คุณสมบัติท่ัวไป  

เปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด เชน 

1) มีสัญชาติไทย 

2) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2)  ลักษณะท่ีไมอยูในเง่ือนไขการจาง 

เปนไปตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด เชน 

1) เปนผูดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง 

2) เปนคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ เปนคนเสมือนไรความสามารถหรือโรคท่ี

ตองหามตามท่ีกฎ ก.พ. กำหนด 

3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
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4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี 

5) เปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

6) เปนบุคคลลมละลาย 

7) เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

8) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ 

9) เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทำผิดวินัย  

10) เปนผูเคยกระทำการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไมสามารถสมัครเขารับการคัดเลือกการจางงาน ตามหนังสือ                        

กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5                  

ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

(3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 

1) บัณฑิตจบใหม เปนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป และมีความรู ความสามารถท่ีตรงตอ

ภารกิจในการปฏิบัติงาน ท่ีวางงาน และไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอ่ืนของภาครัฐและ

ภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการจางงานจากภาครัฐท่ีใหการชวยเหลืออยู  

2) ผูท่ีถูกเลิกจางหรือประชาชนในพ้ืนท่ี เปนผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีหรือพ้ืนท่ีใกลเคียง ท่ีวางงานหรือ 

ไมไดรับคาตอบแทน คาจาง จากหนวยงานอ่ืนของภาครัฐและภาคเอกชน และไมไดรับความชวยเหลือในการ

จางงาน จากภาครัฐท่ีใหการชวยเหลืออยู  

3) มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด  

4. ขอบเขตและลักษณะของงานท่ีจาง 

4.1  พ้ืนท่ีดำเนินโครงการ ตำบล .................... อำเภอ........................จังหวัด ........................... 

4.2 ขอบเขตและลักษณะของงาน 

1. การพัฒนา สงเสริม และผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนท่ีอยางย่ังยืน 

สนับสนุนการพัฒนา สงเสริม ผลักดันผลิตภัณฑและบริการดาน BCG ของชุมชนออกสู ตลาด

อยางเปนระบบและยั่งยืน อาทิเชน 

- ไดรับการพัฒนาศักยภาพหรือทักษะท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานในดานการพัฒนา สงเสริม และ

ผลักดันเศรษฐกิจ BCG ของพ้ืนท่ี 

- รวมศึกษา วิเคราะห สินคาและบริการของชุมชนท่ีเปนท่ีตองการของตลาดในปจจุบัน  
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- รวมพัฒนาสินคาและบริการของชุมชนใหไดมาตรฐานสากลโดยใชองคความรู เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ท่ีอยูในสถาบันอุดมศึกษา รวมท้ังการออกแบบบรรจุภัณฑหรืออัตลักษณและ brand สินคา เพ่ือให

สินคาและบริการนั้นใหมีความโดดเดน นาสนใจ และสามารถกระจายสินคาและบริการไดอยางกวางขวาง 

- รวมออกแบบและวางแผนการตลาดและขายสินคา ทั้งแบบ online / off-line และทั้งในและ

ตางประเทศ พรอมทั้งพัฒนา U2T Market Place Platform เพื่อเปนตลาดการขายผลิตภัณฑและบริการ

ชุมชนท่ีไดรับการสงเริมผลักดันในโครงการ 

- ดำเนินการถายทอดเทคโนโลยีในดานการผลิตและบริการ 

2. การวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) และการสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลชุมชุน

ขนาดใหญ (Thailand Community Big Data : TCD) ในพ้ืนท่ี 

ทำหนาท่ีในการปฏิบัติงานสนับสนุน 

- การจัดทำขอมูล TCD ใหสมบูรณ 

- การปรับปรุงและพัฒนา Platform ใหตอบสนองการใชประโยชนในหลากหลายมิติ 

- การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนำไปใชประโยชน ท้ังในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ี 

- การถายทอดการใชประโยชนจาก TCD ใหผูท่ีจะใชประโยชน ท้ังภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 

(ระบุขอบเขตและลักษณะของงานที่ตองการใหผูรับจางจะตองสงมอบเปนรายงวดโดยละเอียด โดย

ตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  

ทั้งนี้ สามารถมอบหมายใหผูรับจางปฏิบัติงานในกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรมดังกลาวได ขึ้นอยูกับความ

เหมาะสม ความเรงดวน และบริบทของพ้ืนท่ีในตำบลนั้นๆ) 

5. ระยะเวลาการจาง 

ตั้งแตเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 

6. อัตราคาจางและการจายคาจาง 

6.1 อัตราคาจาง 

- บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป ในวงเงิน 45,000 บาท ตลอดโครงการ  

- ผูท่ีถูกเลิกจาง/ประชาชนในพ้ืนท่ี ในวงเงิน 27,000 บาท ตลอดโครงการ 

6.2 การจายคาจาง 

กําหนดการจายเงินเปนงวดๆ โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมท้ังหมด 3 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน.................................บาท (………………………........................…..……….) 

ภายในวันที่ .....................................เมื่อสงมอบงาน   (ระบุภาระงานที่จะสงมอบในแตละงวด เชน ขอเสนอ

แนวทางการพัฒนา สงเสริม และผลักดัน BCG ของตำบลท่ีรับผิดชอบ)     



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กรกฎาคม 2565) 

 

 

14 

 

งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน.................................บาท (………………………........................…..……….) 

ภายในวันท่ี .....................................เม่ือสงมอบงาน   (ระบุภาระงานท่ีจะสงมอบในแตละงวด เชน รายงานผลการ

ดำเนินงานตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด)     

งวดที่ 3 เปนจํานวนเงิน.................................บาท (………………………........................…..……….) 

ภายในวันท่ี .....................................เม่ือสงมอบงาน   (ระบุภาระงานท่ีจะสงมอบในแตละงวด เชน รายงานผลการ

ดำเนินงานตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด)     

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปล่ียนเพ่ิมเติมรายละเอียดไดตามความเหมาะสม 
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- ตัวอยาง - 

ขอตกลงจาง 
เลขท่ี............................... 

 

ขอตกลงฉบับนี้ทำข้ึน ณ                                                                                            .

เม่ือวันท่ี       (ลงวันท่ีทำสัญญา)                ระหวาง         (หนวยงาน)          . 

โดย (ผูมีอำนาจ)    ตำแหนง                     . 

ซ่ึงตอไปในขอตกลงนี้ เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง กับ                . 

ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี                                                     อยูบานเลขท่ี  หมูท่ี     . 

ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต        .จังหวัด                     . 

ปรากฏตามสำเนาเอกสารแนบทายขอตกลงนี้ ซ่ึงตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง                          

ท้ังสองฝายไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางปฏิบัติงาน................................................................                 

ณ.......................................................มีกำหนดระยะเวลาจางตั้งแตวันท่ี........เดือน..................................พ.ศ. .................

ถึงวันที่........เดือน....................................พ.ศ. ................. รวม.............................เดือน โดยมีรายละเอียดการจาง

ดำเนินงานตามเอกสารแนบทายขอตกลงท่ีระบุในขอ 2  

ผูวาจางตกลงท่ีจะเปนผูจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ เพ่ือผูรับจางใชในงานจางตามขอตกลงนี้ 

ขอ 2 เอกสารแนบทายขอตกลงจางดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของขอตกลงจางนี้ 

2.1 ผนวก 1 ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจาง จำนวน  หนา 

2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคาและอ่ืนๆ จำนวน  หนา 

2.3 ผนวก 3                  (ถามี)                    . จำนวน  หนา 

ความใดในเอกสารแนบทายขอตกลงจางที่ขัดแยงกับขอความในขอตกลงจางนี้ ใหใชขอความ 

ในขอตกลงจางนี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายขอตกลงจางขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม 

คำวินิจฉัยของผูวาจาง ท้ังนี้ โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น 

ขอ 3 ผู ว าจางตกลงจาย และผู ร ับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน ………….……… บาท

(………………..…………….…) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม จํานวน ………………….……… บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ   

(ถามี) และคาใชจายท้ังปวงไวแลว โดยกําหนดการจายเงินเปนงวดๆ รวมท้ังหมด 3 งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…………………………..……….) เม่ือผูรับจางไดสง

มอบงาน    (ระบุภาระงานที่จะสงมอบในแตละงวด เชน ขอเสนอแนวทางการพัฒนา สงเสริม และผลกดัน BCG 

ของตำบลท่ีรับผิดชอบ)   ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …………………………… 
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งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…………………………..……….) เม่ือผูรับจางไดสง

มอบงาน    (ระบุภาระงานที่จะสงมอบในแตละงวด เชน รายงานผลการดำเนินงานตามที่สถาบันอุดมศึกษา

กำหนด)                      ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …………………………… 

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน ………………………….. บาท (…….……………..……….) เมื่อผูรับจางไดสง

มอบงาน    (ระบุภาระงานที่จะสงมอบในแตละงวด เชน รายงานผลการดำเนินงานตามที่สถาบันอุดมศึกษา

กำหนด)                      ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี …………………………… 

การจายเงินตามเงื่อนไขขอตกลงจางนี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง               

ชื่อธนาคาร ……………………. สาขา …………….. ชื่อบัญชี ………………… เลขที่บัญชี ……………………… ทั้งนี้ผูรับจาง

ตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการ

หักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ  

ขอ 4 ผูรับจางตกลงจะรับทํางานตามที่กําหนดในขอตกลงจางตามขอ 1 ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนด

................... วัน นับแตวันทําขอตกลงนี้ซ่ึงตรงกับวันท่ี ............... เดือน .......................………… พ.ศ. ……………..

ถาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานให

แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนด หรือผูรับจางทําผิดขอตกลงจางขอใดขอ

หนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกขอตกลง

จางนี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปดวย 

ขอ 5 ผูรับจางจะตองทำงานดวยความตั้งใจ ซื่อสัตยสุจริต รวมถึงตองใหความเคารพตอผูวาจาง 

รวมทั้งผูมาติดตอหรือใชบริการของผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย และการบริการที่ประทับใจดวย หากมี

การละเวนการปฏิบัติดังกลาวจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกภาพพจนของผูวาจางที่ปรากฏตอสาธารณะ 

ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงจางนี้ไดทันที โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท้ังสิ้นไมได 

ขอ 6 ในกรณีทรัพยสินของผูวาจาง หรือทรัพยสินท่ีผูวาจางมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบไดรับความเสียหาย 

หรือสูญหายโดยความผิดหรือความประมาทเลินเลอของผูรับจาง ผูรับจางจะตองตองรับผิดชดใชคาเสียหายนั้น 

เวนแต ผูรับจางจะพิสูจนไดวาความเสียหายหรือสูญหายนั้น เกิดจากเหตุสุดวิสัย  

ขอ 7 หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน ซึ่งผูรับจางตองรับผิดชอบเกิดขึ้นเพราะผู

วาจางมีสวนผิดอยูดวย ทั้งสองฝายจะรวมกันรับผิด โดยพิจารณาถึงความผิดของแตละฝายเปนเกณฑในการ

คำนวณคาเสียหาย 

ขอ 8 ในระหวางปฏิบัติงาน ถาผูรับจางไดกระทำการใดๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสิน

ของผูอ่ืน ผูรับจางจะตองรับผิดในบรรดาความเสียหายท่ีไดกระทำข้ึนนั้นดวยตนเองท้ังสิ้น 

ขอ 9 ผูรับจางสามารถบอกเลิกขอตกลงจางฉบับนี้กอนครบกำหนดตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในขอ 1 

ได หากไมสามารถปฏิบัติงานไดและประสงคจะขอยกเลิกขอตกลงจาง โดยไมประสงคจะรับจางตอไป แตตอง
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บอกกลาวเปนลายลักษณอักษรใหกับผูวาจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน กอนท่ีจะมีการหยุดปฏิบัติงาน

ดังกลาว 

ขอ 10 เมื่อขอตกลงจางฉบับนี้สิ้นสุดลงไมวากรณีใดก็ตาม ผูวาจางจะจายคาจางใหผูรับจาง โดยคิด

เฉลี่ยตามจำนวนวันท่ีจางในงวดท่ีสิ้นสุดขอตกลงจาง ถึงวันสุดทายของการปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนวันเปดทำการของ

ทางราชการ 

ขอ 11 ในกรณีที่ผูรับจางไมปฏิบัติตามขอตกลงจาง ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกขอตกลงจางทันที หากผู

วาจางมิไดใชสิทธิบอกเลิกขอตกลงจาง ผูรับจางยินยอมใหผูวาจางระงับการจายคาจางทั้งหมดหรือบางสวนตามที่ผู

วาจางเห็นสมควร และผูวาจางมีสิทธิคิดคาปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางทั้งหมด (แต

จะตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท) นับตั้งแตวันที่ผูรับจางผิดเงื่อนไขขอตกลงจาง จนถึงวันที่ผูรับจางไดดำเนินการ

ตามขอตกลงจางหรือจนถึงวันท่ีผูวาจางไดบอกเลิกขอตกลงจาง ตลอดจนคาเสียหายอ่ืนๆ (ถาหากมี) ดวย 

ขอ 12 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามขอตกลงจางนี้ ใหอยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะ

พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 13 การวาจางตามขอตกลงจางนี้ ไมทำใหผู รับจางมีฐานะเปนลูกจางของทางราชการ หรือมี

ความสัมพันธในฐานะเปนลูกจางตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายวาดวยประกันสังคม 

 

ขอตกลงจางนี้ทำข้ึนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความในขอตกลง

โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและตางยึดถือไวฝายละฉบับ 

 

(ลงชื่อ)............................................................ผูวาจาง 

 (…………………………………………………..) 

 
(ลงชื่อ)............................................................ผูรับจาง 

 (…………………………………………………..) 

 
(ลงชื่อ)............................................................พยาน 

 (…………………………………………………..) 

 
(ลงชื่อ)............................................................พยาน 

     (…………………………………………………..) 
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แบบฟอรม U-01 ใบอนุมัติงานงวดท่ี 1 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 

 

สวนท่ี  1 ทีมและสมาชิก 

1.1 ชื่อทีมหรือตำบล .................................................................................................................... 

1.2 ขอมูลสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี .....  

ชื่อ-สกุล  

ท่ีอยู  

รูปถาย (Optional)  

สถานะ (เลือก) หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

 สมาชิก (ประชาชนท่ัวไป) 

 สมาชิก (บัณฑิต) 

 สมาชิก (อาจารย) 

เบอรโทร  

อีเมล  

 

สวนท่ี 2 รายละเอียดสินคา/บริการ 

2.1 ชื่อยี่หอ (Brand) 

ชื่อยี่หอ (Brand)  
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2.2 รายละเอียดของผลิตภัณฑ/บริการท่ีกำลังพัฒนาหรือจำหนาย (Business Idea) สั้นๆ 

 

สวนท่ี 3 วัตถุประสงคการพัฒนาสินคา/บริการ 

3.1 วัตถุประสงคการพัฒนาสินคา/บริการของทานคืออะไร 

 

 

สวนท่ี 4 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีทานตองการเพ่ือพัฒนาสินคา/บริการมีอะไรบาง 

ผลิตภัณฑลำดับท่ี 1 รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ  

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

 

สวนท่ี 5 แผนธุรกิจ 

อธิบายแผนธุรกิจของทีมทานพอสังเขป 
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………………………………………………………………………………………………………… 

สำหรับอธิการบด/ีอาจารย และผูไดมอบอำนาจเทาน้ัน 

สวนท่ี 6 การอนุมัติงาน 

การอนุมัติ  

o อนุมัติ 

o ไมอนุมัติ 

ชื่ออนุมตั ิ.................................................................................................................... 

ตำแหนง 

o หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

o สมาชิก (อาจารย) 

วันท่ีอนุมัติ ........................................................................................................................... 
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แบบฟอรม U-02 ใบอนุมัติงานงวดท่ี 2 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 

 

สวนท่ี  1 ทีมและสมาชิก 

1.1. ชื่อทีมหรือตำบล .................................................................................................................... 

1.2 ขอมูลสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี .....  

ชื่อ-สกุล  

ท่ีอยู  

รูปถาย (Optional)  

สถานะ (เลือก) หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

 สมาชิก (ประชาชนท่ัวไป) 

 สมาชิก (บัณฑิต) 

 สมาชิก (อาจารย) 

เบอรโทร  

อีเมล  

 

สวนท่ี 2 สินคาและบริการ 

ชื่อ .................................................................................................................... 

 

สวนท่ี 3 วัตถุประสงค 

3.1 วัตถุประสงคการพัฒนาสินคา/บริการของทานคืออะไร 
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สวนท่ี 4 เปาหมาย 

4.1 เปาหมายการพัฒนาสินคา/บริการคืออะไร 

 

 

4.2 ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาและบริการดานใด 

 

 

สวนท่ี 5 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

5.1 เทคโนโลยี/นวัตกรรมท่ีใช 

ผลิตภัณฑลำดับท่ี 1 รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ  

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  

 

สวนท่ี 6 ความกาวหนา 

การพัฒนาสินคา/บริการของทานมีความกาวหนาก่ีเปอรเซ็นต 

 

 

สวนท่ี 7 สิ่งท่ีตองดำเนินการตอ 

โปรดระบุสิ่งท่ีทานตองดำเนินการตอเพ่ือใหการพัฒนาสินคา/บริการสำเร็จ 
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………………………………………………………………………………………………………… 

สำหรับอธิการบด/ีอาจารย และผูไดมอบอำนาจเทาน้ัน 

สวนท่ี 8 การอนุมัติงาน 

การอนุมัติ  

o อนุมัติ 

o ไมอนุมัติ 

ชื่ออนุมตั ิ.................................................................................................................... 

ตำแหนง 

o หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

o สมาชิก (อาจารย) 

วันท่ีอนุมัติ ........................................................................................................................... 
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แบบฟอรม U-03 ใบอนุมัติงานงวดท่ี 3 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 25 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทีมและสมาชิก 

1.1 ชือ่ทีม.................................................................................................................... 

1.2 ทีมและสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี .....  

ชื่อ-สกุล  

ท่ีอยู  

รูปถาย (Optional)  

สถานะ (เลือก) หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

 สมาชิก (ประชาชนท่ัวไป) 

 สมาชิก (บัณฑิต) 

 สมาชิก (อาจารย) 

เบอรโทร  

อีเมล  

 

สวนท่ี 2 ขอมูลสินคา/บริการ 

โปรดระบุชื่อสินคาและบริการของทาน  
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สวนท่ี 3  โปรดระบุวัตถุประสงคการพัฒนาสินคา และบริการของทาน  

o ออกแบบสินคา/บริการใหม  

o ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหม 

o พัฒนาสินคา/บริการใหมีมูลคาสูง  

สวนท่ี 4 เปาหมายการพัฒนาสินคา และบริการของทานคืออะไร 

o ไดสินคา/บริการใหม  

o ไดสินคา/บริการท่ีมีบรรจุภัณฑใหม 

o ไดนำสินคา/บริการท่ีจำหนายออนไลนได 

o ไดสินคา/บริการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

o อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………….. 

 

สวนท่ี 5 โปรดระบุเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีทานใชมา 3 ขอ 

1. 

2. 

3. 

 

สวนท่ี 6  ผลสำเร็จของการพัฒนาสินคา/บริการ 

6.1 การพัฒนาสินคาและบริการของทานมีความกาวหนาก่ีเปอรเซ็นต 

o <50%  

o 50-70% 

o 71-80% 

o 81-90% 

o >90% 

6.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (ROI) ก่ีเปอรเซนต 

……………………………………………………………………………………………………….. 

6.3 ผลกระทบทางสังคม (SROI) ก่ีเปอรเซนต 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………… 

สำหรับอธิการบด/ีอาจารย และผูไดมอบอำนาจเทาน้ัน 

สวนท่ี 7 การอนุมัติงาน 

การอนุมัติ  

o อนุมัติ 

o ไมอนุมัติ 

ชื่ออนุมตั ิ.................................................................................................................... 

ตำแหนง 

o หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

o สมาชิก (อาจารย) 

วันท่ีอนุมัติ ........................................................................................................................... 
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แบบฟอรม C-01 ขอเสนอโครงการ 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 10 กรกฎาคม 2565 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

1.1 ชื่อทีม............................................................................................................................................ 

1.2 ทีมและสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี .....  

ชื่อ-สกุล  

ท่ีอยู  

รูปถาย (Optional)  

สถานะ (เลือก) หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

 สมาชิก (ประชาชนท่ัวไป) 

 สมาชิก (บัณฑิต) 

 สมาชิก (อาจารย) 

เบอรโทร  

อีเมล  

 

สวนท่ี 2 รายละเอียดสินคา/บริการ 

2.1 ชื่อยี่หอ (Brand)  

2.2 ประเภทธุรกิจทานตรงกับขอใดมากท่ีสุด 

(เลือกได 3 ขอ) 
• สาขาการเกษตร 

o พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม 

หรือพืช/สัตวประจำถ่ิน (ระบุ)............... 

o ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการ เกษตร 

(ระบุ)............... 

• สาขาอาหาร 
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o กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity)  

(ระบุ)............... 

o กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function)     

(ระบุ)............... 

o กลุมอาหารทองถ่ิน (Local/Heritage/Street 

Food) (ระบุ)............... 

• สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 

o การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงเปนผลิตภัณฑ 

ชีวภาพมูลคาสูง (ระบุ)............... 

o พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน 

(ระบุ)............... 

• สาขาสุขภาพและเครื่องมือแพทย 

o ยาสมุนไพร 

o การบริการดานสุขภาวะ 

o วัสดุทางการแพทย 

• สาขาการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค 

o การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

o การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

o การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

o การจัดทำสินคาสรางสรรคท่ีมีอัตลักษณ 

(ระบุ)............... 

• สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

o ระบบการจัดการขยะ 

o ระบบการจัดการน้ำ 

• อ่ืน ๆ ระบุ............................ 
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สวนท่ี 3 รายละเอียดของผลิตภัณฑ/บริการท่ีกำลังพัฒนาหรือจำหนาย 

ใหทานอธิบายรายละเอียดของผลิตภัณฑ/บริการท่ีทานกำลังพัฒนาหรือจำหนาย (Business Idea) มาโดยพอ

สังเขป 

 

 

สวนท่ี 4 การสรางคุณคาใหกับชุมชน 

ใหทานระบุวาผลิตภัณฑ/บริการของทานสรางคุณคาใหกับชุมชนไดอยางไร (เลือกไดหลายขอ) 

o คิดคนกระบวนการทำงานท่ีงายข้ึน 

o ใชผลผลิตทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

o นำเทคโนโลยีมาปรับใชใหเกิดประโยชน 

o เพ่ิมมูลคาผลผลิต/ผลิตภัณฑ/บริการ 

o มีสุขภาพดีข้ึน ลดโอกาสเกิดการเจ็บปวย 

o ลดขยะ/การนำวัตถุดิบกลับมาใชใหม [Reduce/Reuse/Recycle] 

o ลดเวลาในการสรางผลผลิตเพ่ือจัดจำหนายสินคา / บริการ 

o สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน 

o สรางความรูใหชุมชน 

o สรางงานสรางอาชีพ 

o สรางนวัตกรรมใหมใหกับผลผลิต/ผลิตภัณฑ/บริการ 

o สรางรายไดใหชุมชน 

o อนุรักษและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

o อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................................................................... 
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สวนท่ี 5 การขายและรายได 

5.1 ผลิตภัณฑ/บริการของทานเคยสรางรายไดจากการจำหนายไดแลวหรือไม?   

o สราง 

o ไมสราง 

5.2 ทานคาดหวังรายไดตอเดือน เดือนละก่ีบาท?  

o 0-50,000 บาท 

o 50,001-100,000 บาท 

o 100,001-500,000 บาท 

o 500,001-1,000,000 บาท 

o >1,000,000 บาท 

 

สวนท่ี 6 วัตถุประสงคการพัฒนาสินคา/บริการ 

วัตถุประสงคการพัฒนาสินคา/บริการของทานคืออะไร 

o ออกแบบสินคา/บริการใหม 

o ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหม 

o พัฒนาสินคา/บริการใหมีมูลคาสูง 

o ยกระดับมาตรฐานสินคา/บริการ 

 

สวนท่ี 7 เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีทานตองการเพ่ือพัฒนาสินคา/บริการมีอะไรบาง 

ผลิตภัณฑลำดับท่ี 1 รายละเอียด 

ชื่อผลิตภัณฑ  

เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
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สวนท่ี 8 ทรัพยากรบุคคล 

ทานมีหรือตองการทีมงานในการพัฒนาสินคาก่ีคน 

 

 

สวนท่ี 9 กิจกรรม Hackathon 

o ไมสนใจเขารวม 

เหตุผล (โปรดระบุ).................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

 

o สนใจเขารวม 

โปรดแนบไฟลนำเสนอ (ppt. หรือ pdf)   
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แบบฟอรม C-02 แผนธุรกิจ 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

 

สวนท่ี 1 ใหทานอธิบายแผนธุรกิจของทีมทานพอสังเขปพรอมแนบ Link 

 

 

สวนท่ี 2 ขอมูลท่ัวไปของลูกคาในธุรกิจท่ีคาดวาจะซ้ือผลิตภัณฑและบริการของทานคือใคร 

2.1 เพศ 

o ชาย  

o หญิง 

2.2 อายุ 

o 0-15 ป 

o 16-30 ป 

o 30-45 ป 

o มากกวา 45 ป 

2.3 ท่ีอยูอาศัยเปนสวนใหญ (ภาค) 

o ภาคเหนือ 

o ภาคกลาง 

o ภาคตะวันออก 

o ภาคตะวันตก 

o ภาคอีสาน 

o ภาคใต 

 

สวนท่ี 3 การสรางรายไดของธุรกิจของทาน 

        3.1 วิธีการสรางรายไดจากสินคา/บริการของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

o เก็บคาบริการ/สินคาท่ีใหลูกคาใชอยางตอเนื่อง (Subscription Model) 
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o ขายแพคเกจบริการ 

o จำหนายวัตถุดิบ 

o ซ้ือมาขายไป 

o ผลิตสินคา และจัดจำหนาย 

3.2 รายไดตอเดือนท่ีทานตั้งเปาหมายเดือนละก่ีบาท 

o 0-50,00  

o 50,001 – 100,000  

o 100,001-500,000  

o 500,001-1,000,000  

o >1,000,000 
 

สวนท่ี 4 ธุรกิจของทานมีชองทางการจัดจำหนายและบริการของทาน  

4.1 ชองทางการจัดจำหนาย  

o ออนไลน 

o ออฟไลน 

4.2 วางจำหนายเปนระยะเวลาเทาไหรแลว 

o 0-6 เดือน 

o 6-12 เดือน 

o มากกวา 1 ป 
 

สวนท่ี 5 สินคาและราคา (Product & Price) 

ผลิตภัณฑลำดับท่ี….... 

ชื่อผลิตภัณฑ  

รายละเอียดสินคา  

รูปถาย (สามารถสงไฟลหรือแนบภาพถาย) 

สถานะผลิตภัณฑ o พรอมจำหนายทันที 

o พรอมจำหนายภายใน 1 เดือน 

o ยังพัฒนาตนแบบอยูใชเวลาเกิน 1 เดือน 

ราคาขาย(ตอชิ้น)  

ยอดขายข้ันต่ำตอเดือนท่ีเคยขายไดก่ีชิ้น  
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แบบฟอรม C-03  แผนการพัฒนาสินคา และบริการ 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 10 สิงหาคม 2565 

 
สวนท่ี 1 โปรดระบุชื่อสินคาและบริการของทาน  

 

 

สวนท่ี 2 พ้ืนท่ีตำบล………………………………..จังหวัด………………………………………… 

และมหาวิทยาลัยท่ีรับผิดชอบ………………………………………………………………………. 

สวนท่ี 3 สินคา และบริการ BCG เปาหมายในพ้ืนท่ี 

สวนท่ี 4 รายไดตอปในปจจุบัน ……………………………….บาท/ป 

สวนท่ี 5 กลุมลูกคาเปาหมายของทานคือ …………………………………………… 

สวนท่ี 6 ชองทางการจัดจำหนายในปจจุบัน ……………………………………….. 

สวนท่ี 7 โปรดระบวุัตถุประสงคการพัฒนาสินคา และบริการของทาน 

o ออกแบบสินคา/บริการใหม  

o ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหม 

o พัฒนาสินคา/บริการใหมีมูลคาสูง 
 

สวนท่ี 8  เปาหมายการพัฒนาสินคา และบริการของทานคืออะไร 

o ไดสินคา/บริการใหม  

o ไดสินคา/บริการท่ีมีบรรจุภัณฑใหม 

o ไดนำสินคา/บริการท่ีจำหนายออนไลนได 

o ไดสินคา/บริการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

o อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………….. 
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สวนท่ี 9 โปรดระบุเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีทานใชมา 3 ขอ 

1. 

2. 

3. 

 

สวนท่ี 10 โปรดอธิบายหลักการและข้ันตอนการพัฒนาของสินคาและบริการของทานพอสังเขป 

 

 
สวนท่ี  11 ทานใชระยะเวลาในการพัฒนาสินคาและบริการใหแลวเสร็จภายในก่ีเดือน 

o นอยกวา 1 เดือน 

o 2 - 3 เดือน 

o มากกวา 3 เดือน (โปรดระบุ) …………………………………………………………………………………… 

 

สวนท่ี 12 ทานใชงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสินคาและบริการก่ีบาท 

o นอยกวา 50,000  

o 50,000-100,000 

o 100,000-150,000 

o มากกวา 150,000 

สวนท่ี 13 ความพรอมของผลิตภัณฑและบริการในดานตาง ๆ  

 ประเด็นความพรอมในดานตาง ๆ ระดับความพรอม 

พรอม ไมพรอม N/A 

1 ดานวัตถุดิบ    

2 ดานกระบวนการผลิตและบริการ    
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3 ดานมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการ    

4 ดานรูปแบบผลิตภัณฑและบริการ    

5 ดานการจัดการ    

6 ดานการขนสงและกระจายสินคา    

7 ดานบรรจุภัณฑ    

8 ดานการจัดการสินคาคงคลัง    

9 ดานการจัดการการตลาด    

10 ดานการขาย (ท่ีไมใชระบบ Online)    

11 ดานการขาย (ในระบบ Online)    

หมายเหตุ : N/A คือไมมีขอมูลท่ีจะประเมิน 

 

 สวนท่ี 14 โปรดอธิบายแผนการพัฒนาสินคาและบริการของทานพอสังเขป พรอมแนบ Link 
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แบบฟอรม C-04 ผลการพัฒนาสินคาและบรกิาร 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 20 สิงหาคม 2565 

สวนท่ี 1  สินคา / บริการ 

1.1 ชื่อสินคา/บริการ : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

สวนท่ี 2 ความกาวหนา 

2.1 การพัฒนาสินคาและบริการของทานมีความกาวหนาก่ีเปอรเซ็นต  

o < 50 % 

o 50-70% 

o 71-80% 

o 81-90% 

o >90% 

2.2 ใหทานอธิบายรายละเอียดความกาวหนาของงานพอสังเขป (แนบรูปภาพผานไฟลหรือภาพถายประกอบ) 

 

 

2.3 ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาและบริการดานใด 
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สวนท่ี 3 กิจกรรม 

กิจกรรมการพัฒนาสินคา/บริการ 

o การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

o การรับการถายทอดเทคโนโลยี  

o การฝกอบรม/สัมมนา/ประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืน 

o การสำรวจตลาด/คูแขง 

o การสำรวจและเก็บขอมูลลูกคา 

o การวิเคราะห/ประเมินคุณภาพสินคา/บริการ 

o การทดสอบสินคา/บริการหลังการพัฒนากับลูกคา 

o การสำรวจความพึงพอใจของลูกคาตอสินคา/บริการ 

o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................................................. 

 

สวนท่ี 4 สิ่งท่ีตองดำเนินการตอ 

ใหทานระบุสิ่งท่ีทานตองดำเนินการตอเพ่ือใหการพัฒนาสินคา/บริการสำเร็จ (1-10 ขอ) 

1. .......................................................................................................... 
2. ........................................................................................................... 
3. ........................................................................................................... 
4. ........................................................................................................... 
5. ........................................................................................................... 
6. ........................................................................................................... 
7. ........................................................................................................... 
8. ........................................................................................................... 
9. ........................................................................................................... 
10. ............................................................................................................ 

 

สวนท่ี 5 ปญหา/อุปสรรค 

5.1 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอความสำเร็จของทานคือขอใด 

o ปจจัยดานบุคคลกร (เชน ไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสมกับงาน) 

o ปจจัยดานเทคโนโลยี/นวัตกรรม  

o ปจจัยดานสถานท่ีการผลิต 

o ปจจัยดานงบประมาณ 

o ปจจัยดานขอมูล 
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o อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

5.2 ใหทานอธิบายรายละเอียดของผลกระทบท่ีทานเลือกพอสังเขป 

 

 

5.3 ทานตองการการสนับสนุนดานใดเพ่ิมเติม 

o บุคลากร (โปรดระบุจำนวน) 

 

o เทคโนโลยี (โปรดระบุเทคโนโลยี) 
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แบบฟอรม C-05 แผนนำสินคาออกสูตลาด 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 10 กันยายน 2565 

สวนท่ี 1  รายละเอียดสินคา / บริการ  

1.1 ชื่อยี่หอ (Brand)  

1.2 ประเภทธุรกิจทานตรงกับขอใดมากท่ีสุด  

(เลือกได 3 ขอ) 

o สาขาการเกษตร 

o พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม 

หรือพืช/สัตวประจำถ่ิน (ระบุ)............... 

o ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการ 

เกษตร (ระบุ)............... 

o สาขาอาหาร 

o กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity)  

(ระบุ)............... 

o กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function)     

(ระบุ)............... 

o กลุมอาหารทองถ่ิน (Local/Heritage/Street 

Food) (ระบุ)............... 

o สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 

o การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงเปนผลิตภัณฑ 

ชีวภาพมูลคาสูง (ระบุ)............... 

o พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน 

(ระบุ)............... 

o สาขาสุขภาพและเครื่องมือแพทย 

o ยาสมุนไพร 

o การบริการดานสุขภาวะ 

o วัสดุทางการแพทย 

o สาขาการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค 

o การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

o การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

o การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

o การจัดทำสินคาสรางสรรคท่ีมีอัตลักษณ 

(ระบุ)............... 
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o สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 

o ระบบการจัดการขยะ 

o ระบบการจัดการน้ำ 

o อ่ืน ๆ ระบุ............................ 
 

สวนท่ี 2 สินคาและราคา 

ชื่อผลิตภัณฑ  

รายละเอียดสินคา  

รูปถาย (สามารถสงไฟลหรือแนบภาพถาย) 

สถานะผลิตภัณฑ o พรอมจำหนายทันที 

o พรอมจำหนายภายใน 1 เดือน 

o ยังพัฒนาตนแบบอยูใชเวลาเกิน 1 เดือน 

ราคาขาย(ตอชิ้น)  

ยอดขายข้ันต่ำตอเดือนท่ีเคยขายไดก่ีชิ้น  
 

สวนท่ี 3 ชองทางการขาย 

โปรดเลือกชองทางการขายของทาน  

o https://www.u2t.ac.th  

o FACEBOOK  

ชื่อเพจ  

จำนวนผูติดตาม  

o Instagram 

ชื่อเพจ  

จำนวนผูติดตาม  

o Tiktok 

ชื่อเพจ  

จำนวนผูติดตาม  

o อ่ืนๆ โปรดระบุ 

ชื่อเพจ  

จำนวนผูติดตาม  
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สวนท่ี 4 รายละเอียดความพรอมของขอมูลสินคา 

ใหทานกรอกขอมูลรายละเอียดของสินคาของทานเพ่ิมเติมจากดานบน 

4.1 Product no. 

 

4.2 Product name (ชื่อสินคา) 

 

4.3 รายละเอียด สี / ขนาด 

 

4.4 รหัสสินคา (KU_code) 

 

4.5 รหัสสินคา (CF_code) 

 

4.6 ราคา (price) 

 

4.7 ราคาโปรโมชั่น (promotion price) 

 

4.8 จำนวนสต็อกสินคา (stock) 
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แบบฟอรม C-06 รายงานฉบับสมบูรณ 

กำหนดสงเอกสารในระบบไมเกินวันท่ี 20 กันยายน 2565 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลโครงการ 

1.1 ชือ่ทีม....................................................................................................... 

1.2 ทีมและสมาชิก 

สมาชิกลำดับท่ี .....  

ชื่อ-สกุล  

ท่ีอยู  

รูปถาย (Optional)  

สถานะ (เลือก) หัวหนาโครงการ (อาจารย) 

 สมาชิก (ประชาชนท่ัวไป) 

 สมาชิก (บัณฑิต) 

 สมาชิก (อาจารย) 

เบอรโทร  

อีเมล  

 



สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กรกฎาคม 2565) 

 

 

44 

 

สวนท่ี 2 รายละเอียดสินคาและบริการ 

2.1 รายละเอียดสินคา/บริการ 

ชื่อยี่หอ (Brand)  

ประเภทธุรกิจทานตรงกับขอใดมากท่ีสุด  

(เลือกได 3 ขอ) 

o สาขาการเกษตร 

o พืช/สัตวมูลคาสูง รวมถึง พืช/สัตวชนิดใหม 

หรือพืช/สัตวประจำถ่ิน (ระบุ)............... 

o ปจจัยการผลิต และการใหบริการทางการ 

เกษตร (ระบุ)............... 

o สาขาอาหาร 

o กลุมอุตสาหกรรมอาหารเดิม (Commodity)  

(ระบุ)............... 

o กลุมอุตสาหกรรมอาหารใหม (Function)     

(ระบุ)............... 

o กลุมอาหารทองถ่ิน 

(Local/Heritage/Street Food) 

(ระบุ)............... 

o สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ 

o การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงเปนผลิตภัณฑ 

ชีวภาพมูลคาสูง (ระบุ)............... 

o พลังงานหมุนเวียน/พลังงานทดแทน 

(ระบ)ุ............... 

o สาขาสุขภาพและเครื่องมือแพทย 

o ยาสมุนไพร 

o การบริการดานสุขภาวะ 

o วัสดุทางการแพทย 

o สาขาการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค 

o การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

o การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

o การทองเท่ียวเชิงเกษตร 

o การจัดทำสินคาสรางสรรคท่ีมีอัตลักษณ 

(ระบุ)............... 

o สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน 
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o ระบบการจัดการขยะ 

o ระบบการจัดการน้ำ 

o อ่ืน ๆ ระบุ............................ 
 

2.2 การสรางคุณคาใหกับชุมชน 

ใหทานระบุวาผลิตภัณฑ/บริการของทานสรางคุณคาใหกับชุมชนไดอยางไร (เลือกไดหลายขอ) 

o คิดคนกระบวนการทำงานท่ีงายข้ึน 

o ใชผลผลิตทางการเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

o นำเทคโนโลยีมาปรับใชใหเกิดประโยชน 

o เพ่ิมมูลคาผลผลิต/ผลิตภัณฑ/บริการ 

o มีสุขภาพดีข้ึน ลดโอกาสเกิดการเจ็บปวย 

o ลดขยะ/การนำวัตถุดิบกลับมาใชใหม [Reduce/Reuse/Recycle] 

o ลดเวลาในการสรางผลผลิตเพ่ือจัดจำหนายสินคา/บริการ 

o สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวชุมชน 

o สรางความรูใหชุมชน 

o สรางงานสรางอาชีพ 

o สรางนวัตกรรมใหมใหกับผลผลิต/ผลิตภัณฑ/บริการ 

o สรางรายไดใหชุมชน 

o อนุรักษและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

o อนุรักษสิ่งแวดลอม และมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

o อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................... 

 

2.3 การขายและรายได 

2.3.1 ผลิตภัณฑ/บริการของทานเคยสรางรายไดจากการจำหนายไดแลวหรือไม?   

o สราง 

o ไมสราง 

2.3.2 ทานคาดหวังรายไดตอเดือน เดือนละก่ีบาท?  

o 0-50,000 บาท 

o 50,001-100,000 บาท 

o 100,001-500,000 บาท 

o 500,001-1,000,000 บาท 

o >1,000,000 บาท 
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สวนท่ี 3 แผนธุรกิจ 

3.1  ใหทานอธิบายแผนธุรกิจของทีมทานพอสังเขปพรอมแนบ Link 

 

 

3.2 การสรางรายไดของธุรกิจของทาน 

วิธีการสรางรายไดจากสินคา/บริการของทาน (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

o เก็บคาบริการ/สินคาท่ีใหลูกคาใชอยางตอเนื่อง (Subscription Model) 

o ขายแพคเกจบริการ 

o จำหนายวัตถุดิบ 

o ซ้ือมาขายไป 

o ผลิตสินคา และจัดจำหนาย 

3.3 ธุรกิจของทานมีชองทางการจัดจำหนายและบริการของทาน  

ชองทางการจัดจำหนาย  

o ออนไลน 

o ออฟไลน 

 

สวนท่ี 4 การพัฒนาสินคาและบริการ 

4.1 โปรดระบุวัตถุประสงคการพัฒนาสินคา และบริการของทาน  

o ออกแบบสินคา/บริการใหม  

o ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหม 

o พัฒนาสินคา/บริการใหมีมูลคาสูง  

4.2 เปาหมายการพัฒนาสินคา และบริการของทานคืออะไร 

o ไดสินคา/บริการใหม  

o ไดสินคา/บริการท่ีมีบรรจุภัณฑใหม 

o ไดนำสินคา/บริการท่ีจำหนายออนไลนได 

o ไดสินคา/บริการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน 

o อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………….. 
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4.3  โปรดระบุเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมท่ีทานใชมา 3 ขอ 

1. 

2. 

3. 

 

4.4  โปรดอธิบายหลักการและข้ันตอนการพัฒนาของสินคาและบริการของทานพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

4.5 ทานใชงบประมาณในการดำเนินการพัฒนาสินคาและบริการก่ีบาท 

o นอยกวา 50,000  

o 50,000-100,000 

o 100,000-150,000 

o มากกวา 150,000 

 

สวนท่ี 5 ผลสำเร็จของการพัฒนาสินคาและบริการ 

5.1 การพัฒนาสินคาและบริการของทานมีความกาวหนาก่ีเปอรเซ็นต 

o <50%  

o 50-70% 

o 71-80% 

o 81-90% 

o 90% 
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5.2 ใหทานอธิบายรายละเอียดความกาวหนาของงานพอสังเขป (แนบรูปภาพผานไฟลหรือภาพถายประกอบ) 

 

 

5.3 ไดรับการรับรองมาตรฐานสินคาและบริการดานใด 

 

 

 

สวนท่ี 6 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

ยอดขายตอเดือน (บาท)  

ตนทุนการผลิตสินคา/บริการ (บาท)  

กำไรสุทธิ (บาท)  

ROI (%)  

 

สวนท่ี 7 ผลกระทบทางสังคม 

ธุรกิจของทานสรางผลกระทบทางสังคมอะไรบาง 

จำนวนคนท่ีถูกจางงานกอนทำโครงการ (คน)  

จำนวนคนท่ีถูกจางงานหลังทำโครงการ (คน)  

รายไดเดือนของทุกคนรวมกันกอนทำโครงการ (บาท)   

รายไดตอเดือนของทุกคนรวมกันหลังทำโครงการ (บาท)   

ลดคาใชดานการจัดการสิ่งแวดลอมตอเดือน (บาท)  

SROI (%)  

 



 

 

 


