ตัวอย่างการจัดทาข้อเสนอ*
โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทผลิตภัณฑ์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นทีจ่ ังหวัด......

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

เสนอ
สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระยะเวลาของโครงการ
ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561
*เป็นแค่ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ ไม่จาเป็นต้องเหมือนทุกข้อความ 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

กิจกรรมและวิธีดาเนินการ

10

แผนการปฏิบัติงาน

11

อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวก

12

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

13

รายชื่อคณะที่ปรึกษา
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ภาคผนวก
1. ประวัติที่ปรึกษา
2. ใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

๑๖
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1. ความเป็นมา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.) เล็ งเห็ นความส าคั ญในการพัฒนาและยกระดั บ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยได้กาหนดเป็น 1 ใน 6 Agenda Base
ของ วท. มีหน่วยงานในสังกัด วท. ที่ดาเนินการร่วมกัน ประกอบด้วย สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) และ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กาหนดมาตรการยกระดับผลิตภัณฑ์
ด้วย วทน. ในรูปแบบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” เป็นการให้บริการวิจัย และพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การให้บริการคาปรึกษาในเชิงลึก ใน 6 ประเด็น ประกอบด้วย 1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ 3. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต 4. พัฒนามาตรฐาน 5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
และ 6. พัฒ นาคุณภาพวั ตถุดิบ ต้ น น า ให้ กับกลุ่ ม เป้าหมาย 3 กลุ่ ม คือ กลุ่ ม Start Up (กลุ่ มที่ ยังไม่ไ ด้
ลงทะเบียน OTOP) กลุ่ม Existing (กลุ่ม OTOP ที่ขึนทะเบียนกับกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน) และกลุ่ม
Growth (กลุ่ม OTOP ที่เป็นผู้ประกอบการ บริษัทห้างหุ้นส่วน) โดยเน้นผู้ประกอบการที่อยู่ใน Quadrant C
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย...........................ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษา
เทคโนโลยี สาหรับผู้ประกอบการที่ขอรับบริการคูปองวิทย์ฯ ประเภท.......พืนที่จังหวัด........จานวน...... ราย โดย
ใช้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านต่า งๆ ที่ส ถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการประสานความร่ว มมือ กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP อาทิ สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด สานักงานสาธารณสุข สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานเกษตรจังหวัด
ในพืนที่จังหวัด
.......... เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการผลิตตังแต่ต้นนา กลางนา และปลายนา คือการพัฒนา
ด้านวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิ ตและมาตรฐาน และการส่งเสริมทางด้านการตลาดอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้ประกอบสามารถดาเนินการอย่างถูกต้องตรงกับหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยทาให้การพัฒนา สามารถ
ดาเนินงานให้บรรลุไปตามวั ตถุประสงค์ที่วางไว้ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันในตลาดและจาหน่ายออกสู่ตลาดสากลได้ต่อไปในอนาคต
1.2 ข้อมูลผู้ประกอบการ
กลุ่มที่
1. หจก. การะเกด เฮิร์บ
STI-0026
นางการะเกด สรพิพัฒน์

ที่อยู่
181 ม. 1 ซอยเขาปูน ตาบลเขาปูน
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0851578115
รหัสโอทอป
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ผลิตภัณฑ์/ประเด็นที่ต้องการ
พัฒนาจากใบสมัครคูปองวิทย์ฯ
ข้าวยาทางเลือก (5 ดาว)
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืด
อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาและพั ฒ นา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

2. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง
เขาเศษ
STI-0789
นายประกิจ ชลสาคร

92010007055972
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 5 คน
ยอดจาหน่าย - บาท/เดือน
ร้านทางเลือก ตรังและกรุงเทพ
งานเทศกาล ตลาดลุงเพิ่ม (การบินไทย)
ตลาดอตก. จตุจักร
183/1 ม.4 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรังโทรศัพท์ 086 1204401
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-07-01/10004ทะเบียนโอทอป 920700016
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 5 คน
ยอดจาหน่าย 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 56 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง เต้าเจียวแม่ปราณี(5ดาว)
STI-0794
โทรศัพท์ 084-6254693
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:
นางปราณี ชูเมฆา
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-07-01/1-เต้าเจียวรสเห็ดหอม
0004
-เต้าเจียวแบบถุงฟอย
ทะเบียนโอทอป 920800078
พนั ก งาน/ลู ก จ้ า ง/สมาชิ ก 7 คน ยอด
จ าหน่ า ย 85,000 บาท/เดื อน ร้า นค้ า
ทั่วไป งานเทศกาล
4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนา
106 ม.1 ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จังหวัด เครื่องแกง (5ดาว)
อาชีพบ้านใสใหญ่
ตรังโทรศัพท์ 087 896443
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:
STI-0796
ทะเบียนวิสาหกิจ 5-92-08-05/1- เครื่องแกงผง
นายนฤสรณ์ คงฉาง
0002
- ถุงพลาสติกสกรีนหน้าถุง
ทะเบียนโอทอป 92080017
พนักงาน/ลูกจ้าง/สมาชิก 10 คน
ยอดจาหน่าย 160,000 บาท/เดือน
ร้านค้าทั่วไป ตลาดนัด
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นา ยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ด้ ว ย วทน. ตามแนวทางคู ป องวิ ท ย์ ที่ เ หมาะสมกั บ
ผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ผลิต ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพ และเป็นไปตามความต้องการของตลาด
2.2 เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ป ระกอบการ OTOP ให้ มี ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น 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 ข้าวยาทางเลือก ไม่สามารถเก็บ วัตถุดิบสามารถ วัตถุดิบเป็นของ คนไทยนิยม
สรพิพัฒน์
รักษาไว้ได้นาน หาได้ในท้องถิ่น สด
อาหารที่ดีต่อ
หจก. การะเกด
มีมาตรฐาน อย.
สุขภาพเพิ่มมาก
เฮิร์บ
ฮาลาล
ขึน

2. นายประกิจ
ชลสาคร
วิสาหกิจชุมชน
เครื่องแกงเขาเศษ

เครื่องแกง

3.นางปราณี ชูเมฆา
วิสาหกิจชุมชนบ้าน
บนควน

เต้าเจียว

4. นายนฤสรณ์ คง
ฉาง
วิสาหกิจชุมชน
พัฒนาอาชีพบ้านใส
ใหญ่

เครื่องแกง

ไม่ ส ามารถเก็ บ วัตถุดิบสามารถ
รักษาไว้ได้นาน หาได้ในท้องถิ่น
มีมาตรฐาน อย.
ฮาลาล

-บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ ม่ -รสชาติไม่เค็ม
เหมาะสมต่อการ มาก
ขนส่ง
-มีโรงงานที่
สามารถทาการ
ผลิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง
-ไม่ ส ามารถเก็ บ -มีสถานที่ในการ
รักษาไว้ได้นาน ผลิต วัตถุดิบ
สามารถหาได้ใน
พืนที่

-มีรา้ นค้าสาขาใน
การจาหน่าย
ขาดองค์ความรู้ - มีร้านค้า
ด้านการผลิต จาหน่าย
- วัตถุดิบเป็น
ของสด
-คู่แข่งทางตลาด
เพิ่มขึน
-บรรจุภัณฑ์เป็น - สามารถ
ขวดแก้วยากต่อ ดาเนินการผลิต
การขนส่ง
ได้ตลอด
-ผลิตภัณฑ์
สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้
-วัตถุดิบเป็นของ - ผลิตภัณฑ์
สดมีความชืนสูง สามารถพัฒนา
ต่อยอดได้

5.วิสาหกิจชุมชน ข้าวเกรียบปลา -ไม่ ส ามารถเก็ บ -วัตถุดิบสามารถ -ขาดเครื่องทุน -ต้นทุนต่า
แม่บ้านเกษตรกร
รักษาไว้ได้นาน หาได้ในพืนที่ แรงในการผลิต -สถานที่ผลิตอยู่
บ้านปากคลอง
-ไม่มีมาตรฐาน ในช่วงพัฒนา
นางสิรินาฎ จงรักษ์
อย. และ มผช.
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6. ร้านจอมขวัญ เห็ดฮ่องเต้น้อย -ไม่ ส ามารถเก็ บ
นางนัฎฐา เครือฮ่อง
รักษาไว้ได้นาน
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3.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มที่
1. หจก. การะเกด เฮิร์บ
นางการะเกด สรพิพัฒน์
181 ม. 1 ซอยเขาปูน ตาบลเขาปูน
อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ 0851578115
STI-0026
2. วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงเขาเศษ
นายประกิจ ชลสาคร
183/1 ม.4ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ
จ.ตรังโทรศัพท์ 086 1204401
STI-0789
3.วิสาหกิจชุมชนบ้านบนควน
นางปราณีชูเมฆา
56 ม.5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.
ตรัง โทรศัพท์ 084-6254693
STI-0794

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
และประเด็นปัญหา/ความต้องการ
ข้าวยาทางเลือก
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็บรักษานาข้าวยา มะพร้าวคั่ว กุ้งแห้งป่น
งาดาคั่วป่น พริกป่น และผักสด และพัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวยาทางเลือก

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

เครื่องแกง

ศึ ก ษาวิ ธี ก ารและปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ระยะเวลาการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ผลิ ต และวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ รั บ รองมาตรฐาน
มผช.
ศึ ก ษารู ป แบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วาม
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสะดวกกับการ
ขนส่งผลิตภัณฑ์
 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ใ นการผลิ ต
เต้าเจียวรูปแบบใหม่

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

ประเด็ น ปั ญ หา/ความต้ อ งการ:พั ฒ นา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์เต้าเจียว และผลิตภัณฑ์
ใหม่ (เต้าเจียวรสเห็ดหอม)
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน
 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น มี
เอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค

 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3 เดือน
 ผ่ า นการตรวจรั บ รองมาตรฐาน
มผช.
 ได้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ เ หมาะสมกั บ
การขนส่ง
 เกิดผลิตภัณฑ์จากเต้ าเจียวรูปแบบ
ใหม่อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์

3.2 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
กลุ่มที่
4. วิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพ
บ้านใสใหญ่
นายนฤสรณ์ คงฉาง
106 ม.1ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
จังหวัดตรังโทรศัพท์ 087
896443
STI-0796
5.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร
บ้านปากคลอง
นางสิรินาฎ จงรักษ์
19 ม.9 ต.บ่อหินอ.สิเกา จ.ตรัง
โทรศัพท์ 093-5834813
STI-0793
6. ร้านจอมขวัญ
นางนัฎฐา เครือฮ่อง
279/30 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.
เมือง จ.ตรังโทรศัพท์
0816919958
STI-0795

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
และประเด็นปัญหา/ความต้องการ
เครื่องแกง
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็ บรั กษาและพั ฒนารู ปแบบบรรจุ ภั ณฑ์
ขบวนการขอรั บรองมาตรฐาน อย. และ
มผช.

ข้าวเกรียบปลา

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ: ยืดอายุ
การเก็ บ รั ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบบรรจุ
ภั ณฑ์ ขบวนการขอรั บรองมาตรฐานอย.
และ มผช.
เห็ดแปรรูปตรา

ฮ่องเต้น้อย
ประเด็นปัญหา/ความต้องการ:ยืดอายุการ
เก็ บรั กษาและพั ฒนารู ปแบบบรรจุ ภั ณฑ์
เห็ดปรุงรส

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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
ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากระบวนการ
ผลิตและวัตถุดิบเพื่อรับรองมาตรฐาน 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
ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นากระบวนการ
ผลิตเพื่อรับรองมาตรฐาน 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
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ผลที่คาดว่าจะได้รับรายกลุ่ม
 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.
 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.
 สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้ไม่
น้อยกว่า 3-6 เดือน
ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์
เป็นที่น่าสนใจกลุ่มผู้บริโภค

4.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกระดับมีรายได้เพิ่มขึนมากกว่าเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
4.2 ผู้ป ระกอบการ OTOP ไม่น้อยกว่า 6 กลุ่ม /ราย ได้รับการพัฒ นาและยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มี
ศักยภาพทางการตลาดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.3 ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการตามข้อ 4.1 ได้รับการยกระดับตามแนวทางคูปองวิทย์ฯ ดังนี
(1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ จานวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ เต้าเจียวรสเห็ดหอม
(2) พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและตามข้อกาหนด จานวน 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
เต้าเจียว ข้าวยาทางเลือก เครื่องแกง เครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ อาหารทะเลแปรรูป
เห็ดแปรรูปตรา ฮ่องเต้น้อย
(3) พั ฒ นาระบบมาตรฐาน อย. หรื อ มผช. จ านวน 3 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่ ข้ า วย าทางเลื อ ก
เครื่องแกงเขาเศษ เครื่องแกงวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพบ้านใสใหญ่ ข้าวเกรียบปลา
5. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
5.1 ขันดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมีวิธีการดาเนินงานภายในโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการโดยมี
ขันตอนต่างๆ ประกอบด้วย 5 ขันตอน ดังต่อไปนี
5.1.1 วินิจฉัยสถานประกอบการ
จั ด ทีม วินิ จ ฉั ย ที่ มี ความรู้แ ละประสบการณ์ ความช านาญเพื่ อลงพื นที่วิ นิจ ฉัย สถาน
ประกอบการ วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และสรุปผลการวินิจฉัยเพื่อให้บริการ
สถานประกอบการในการให้คาปรึกษาเชิงลึกการบ่มเพาะและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมโดยสถาน
ประกอบการมีส่วนร่วมรับรู้แนวทางการพัฒนาของที่ปรึกษา
5.1.2 จั ด ท าแผนพั ฒ นาและยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OTOP ของสถานประกอบการ โดย
มหาวิทยาลัย จะจัดทาแผนพัฒนาสถานประกอบการทัง 6 สถานประกอบการ โดยได้รับการเห็นชอบและ
ยินยอมจากเจ้าของสถานประกอบการ
5.1.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนาและยกระดับของแต่ละสถานประกอบการ ประกอบด้วย
(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 1 ผลิตภัณฑ์ จัดทาต้นแบบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
สถานประกอบการ ทดลองตลาด ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
(2) การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต โดยการให้คาปรึกษาฯเชิงลึกในการยืด
อายุผลิตภัณฑ์และการขอการรับรองมาตรฐาน อย. และ มผช. จานวน 3 ผลิตภัณฑ์
(3) การพั ฒ นาและออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ หมาะสมในแต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ านวน 6
ผลิตภัณฑ์
5.1.4 จัดหาช่องทางให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบตลาด ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึนไม่น้อยกว่า 6
ผลิตภัณฑ์
5.1.5 สรุปผลการดาเนินโครงการ และจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ส่งสานักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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6. แผนการปฏิบัติงาน(สอดคล้องกับกิจกรรม)
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.จัดทาแผนพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
OTOP ของสถานประกอบการ
3. ดาเนินการตามแผนและยกระดับตาม
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ฯ ของแต่ละสถาน
ประกอบการ
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ
ผลิตตามแนวทางที่กาหนด
3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้คาปรึกษา
เชิงลึก
3.3 ติดตามให้คาปรึกษาเพิ่มเติม(ถ้ามี)
4. จัดหาช่องทางให้ผู้ประกอบการได้
ทดสอบตลาด
5. สรุปผลการดาเนินโครงการ และจัดทา
รายงาน
7. อุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกของสถานประกอบการและความพร้อมของสถาบันการศึกษา
7.1 สถานประกอบการจัดเตรียมสถานทีแ่ ละแรงงานในการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ ให้คาปรึกษาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.2 สถานประกอบการจัดเตรียมวัตถุดิบและส่วนประกอบต่างๆที่จาเป็นต้องใช้ในการวิจัย วิเคราะห์
ทดสอบ ให้คาปรึกษาฯ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
7.3 สถาบันฯ มีศูนย์วิเคราะห์ ทดสอบ ที่ได้การรับรองจาก..................
7.4 ..........................................................................
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8. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
งบประมาณทั้งโครงการ จานวน 900,000 บาท ดังนี (630,000 : 270,000)
งบประมาณ
ลาดับ
รายการ
ขอรับ(บาท)

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

งบประมาณรวมขอรับการสนับสนุน
ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 5 คน (2,000 บาท x 6 โครงการ x 15 วัน)
- ค่าตอบแทนวิทยากร
(600 บาท x 6 ชม. x 12 วัน)
- ค่าสารวจวินิจฉัยสถานประกอบการ (200 บาท x 6 สถาน
ประกอบการ x 2 ครัง)
ค่าวัสดุอุปกรณ์พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ จานวน 6
ผลิตภัณฑ์ๆละ 30,000 บาท (30,000 บาท x 1 ผลิตภัณฑ์ x 6
สถานประกอบการ)
ค่าศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ อายุการเก็บรักษา และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ จานวน 6 ผลิตภัณฑ์ๆละ 14,250บาท
(14,250บาท x 6 ผลิตภัณฑ์)
ค่าใช้สอย
- ค่าจัดอบรม
ค่าอาหารกลางวัน (150บาท x 30 x 2 มือ x 2 ครัง) = 30,000
บาท
ค่าอาหารว่าง (50 บาท x 30 คนx 1 มือ x 2 ครัง) = 3,000 บาท
ค่านามันเชือเพลิง 1,000 บาท x 6 สถานประกอบการ x 2 ครัง =
12,000 บาท
- ค่าวัสดุในการพัฒนาและทดสอบตลาด 30,000 บาท x 6ผลิตภัณฑ์
- ค่าแรงงานในการทดสอบการผลิต (6 ผลิตภัณฑ์ x 5 คน x 300
บาท x 10 วัน
- ค่าวัสดุในการจัดโครงการและจัดทารายงาน
- ค่าธรรมเนียมเข้ามหาวิทยาลัย 5%
- ค่าบริหารโครงการ 5 %
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630,000
225,000
180,000
42,600

งบประมาณที่
ผู้ประกอบกา
รฯสมทบ
(บาท)

270,000

2,400
180,000

85,500

45,000
45,000

180,000
90,000
31,500
31,500
31,500

หมายเหตุ: ขอถัวเฉลี่ยทุกหมวดทุกรายการ
9. รายชื่อคณะที่ปรึกษา
9.1 ผศ.........................................
หัวหน้าคณะที่ปรึกษา
ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา.........................
ที่อยู่.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทางาน).........................................(มือถือ)...................................................
E-mail……………………………………………………………………………..
9.2 ผศ.........................................
ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา.........................
ที่อยู่.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทางาน).........................................(มือถือ)...................................................
E-mail……………………………………………………………………………..
9.3 ผศ.........................................
ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา.........................
ที่อยู่.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทางาน).........................................(มือถือ)...................................................
E-mail……………………………………………………………………………..
9.4 ผศ.........................................
ตาแหน่งในสถาบันการศึกษา.........................
ที่อยู่.............................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (ที่ทางาน).........................................(มือถือ)...................................................
E-mail……………………………………………………………………………..
10. ภาคผนวก
10.1 ประวัติคณะที่ปรึกษา
10.2 ใบสมัครคูปองวิทย์เพื่อโอทอป
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