
ล ำดับ ช่ือโครงกำร หน่วยงำน แพลตฟอร์ม งบประมำณท่ีขอ งบประมำณสนับสนุน

ภำคเหนือ
1 แมลงและเกษตรอินทรีย์กินดีชุมชนบ้านแม่ตาด * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ BCE1 300,000 205,000 
2 ผักเชียงดาพารวย หมู่บ้านป่าสักน้อย * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ BCE1 250,000 238,000
3 การส่งเสริมหลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 

แก่ผู้น าชุมชนและผู้ประกอบกิจการในต าบลวาวี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ NCB1 250,000 205,500

4 การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระเหร่ียงโปสู่การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม * มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ BCE1 300,000 200,000
5 หมู่บ้านสมุนไพรพระเจ้าน่ังโก๋นโมเดล * มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา SCI1 250,000 200,000

6 นวัตกรรมการจัดการท่องเท่ียวฟาร์มสเตย์ หมู่บ้านทุ่งละคร ต าบลก๊ึดช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา BCE1 250,000 207,000

7 ศูนย์บ่มเพาะซ่ินตีนจกดอยเต่า (โหล่งฮอด-ดอยเต่า) : เคร่ืองมือการส่ือสารเชิงเอกลักษณ์ตามส่ิง
บ่งช้ีทางภูมิศาตร์เพ่ือการส่งเสริมท่องเท่ียวและพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานภูมินิเวศวัฒนธรรมชุมชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา BCE1 250,000 205,000

8 การสร้างศักยภาพการท่องเท่ียวและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์เคร่ืองเงินและส่ิงทอ 
ตามแนวทาง BCG โมเดล สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของการท่องเท่ียวชุมชนบ้านห้วยจะค่าน อ าเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ *

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา SCI1 250,000 236,000

9 การพัฒนาสมุนไพรพลูคาวสมุนไพรพ้ืนบ้านล้านนาสู่มาตรฐานสินค้าปลอดภัย * มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงราย

BCE1 250,000 200,000

10 การพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านสมุนไพรพ้ืนถ่ินบนฐานวัฒนธรรมชนเผ่าชาติพันธ์ุ ต าบลคีรีราษฎร์
 อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์อย่างย่ังยืน *

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก

SCI1 250,000 238,500

11 กระบวนการแปรรูปขิงด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีพลังงานกับนวัตกรรมท้องถ่ิน 
เพ่ือเป็นสินค้าของฝากของท่ีระลึกจากบ้านธงชัย ต าบลด่านแม่ละเมา 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก *

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก

BCE1 282,000 240,000

12 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตปลานิลปลอดภัยด้วยนวัตกรรมการเล้ียงปลานิลแบบหนาแน่นในระบบ
น้ าหมุนเวียน: วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลแม่สา-ปงสนุก *

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน

BCE1 250,000 220,000

ผลกำรพิจำรณำงบประมำณสนับสนุนตำมแผนกำรด ำเนินงำน
ภำยใต้กิจกรรมส่งเสริมกำรน ำ วทน. เพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภำพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterprise : BCE) / 
แพลตฟอร์มบ่มเพำะหมู่บ้ำนวิทยำศำสตร์ (Science Community Incubator : SCI) / แพลตฟอร์มเพ่ิมศักยภำพเครือข่ำย (Network Capacity Building : NCB) 

โครงกำรใหม่ ปีท่ี 1 จ ำนวนท้ังส้ิน 48 โครงกำร



13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารวีแกนจากเห็ดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน

BCE1 250,000 225,000

14 การยกระดับหมู่บ้านปูผาด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลายต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
น่าน

BCE1 250,000 225,000

15 หมู่บ้านพืชผักปลอดภัยเพ่ือการขับเคล่ือนธุรกิจชุมชนสีเขียว (แม่ดู่โมเดล) * มหาวิทยาลัยแม่โจ้ SCI1 250,000 194,000
16 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร่ีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองแขม * มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ BCE1 300,000 231,500
17 ส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากวัสดุชีวมวลในชุมชนบ้านวังโป่ง * มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ BCE1 250,000 223,000
18 ปลูกไผ่ สร้างมูลค่า คืนชีวิตให้ป่า ณ บ้านป่าสัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ SCI1 260,000 227,000
19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่และสมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมู่บ้านปง 

ต าบลต้าผามอก อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ *
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ BCE1 205,890 225,000

20 หมู่บ้านพัฒนาพืชสมุนไพรบ้านจ าวาย หมู่ท่ี 5 ต าบลไผ่โทน อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ * มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ SCI1 250,000 221,000
21 Eco print Ecotourism ชุมชนป่าแลวหลวง อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน * มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ BCE1 229,500 221,000
22 หมู่บ้านโอโซนกายจิตวิถีชีวิตคนต้นน้ า * มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ SCI1 300,000 216,000
23 บ้านทับยายเชียงแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรและแหล่งท่องเท่ียวเชิงส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร

ไทย *
มหาวิทยาลัยนเรศวร BCE1 250,000 200,000

24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงข้าว/ธัญพืชชงส าเร็จรูปของกลุ่มข้าวสร้อยศรี * มหาวิทยาลัยพะเยา BCE1 300,000 200,000
25 การพัฒนาผู้น าและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG 

Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย *
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย NCB1 250,000 210,000

26 การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยกระบวนการมาตรฐานเพ่ือเข้าสู่ตลาดดิจิทัล * มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย BCE1 250,000 221,000
27 ชุมชนสามัคคีเกษตรอินทรีย์ฟาร์ม ต าบลแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย * มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย SCI1 300,000 207,500
28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกล้วยครบวงจร สู่การจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาเทศบาล

ต าบลเวียงชัย *
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย BCE1 250,000 215,000

29 ร้อยรักต้ีฮ่อมลมจอย * มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย BCE1 250,000 219,000
30 หมู่บ้านผักอินทรีย์ ชุมชนหนองช้างคืน * มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง SCI1 295,100 200,000
31 หมู่บ้านละมุดคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย * มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ SCI1 300,000 165,500
32 การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน

และการตลาดออนไลน์ *
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ BCE1 230,000 213,000

33 นวัตกรรมจาก BCG สู่ผลิตภัณฑ์ Croco Crispy ต าบลท่ามะเฟือง อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ BCE1 250,000 234,000

ภำคเหนือ จ ำนวน 33 โครงกำร 8,602,490 7,088,500



ล ำดับ ช่ือโครงกำร หน่วยงำน แพลตฟอร์ม งบประมำณท่ีขอ งบประมำณสนับสนุน

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
34 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกอ๊อด (ลูกฮวก) และกบด้วย วทน. เพ่ือส่งเสริมความสามารถใน

การแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน สู่เชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร
มหาวิทยาลัยนครพนม BCE1 300,000 205,000

35 การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตวิสาหกิจชุมชนผู้เล้ียง
จ้ิงหรีดต าบลบ้านผือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์

BCE1 250,000 182,000

36 ชุมชนต้นแบบหมูหลุมเล้ียงชีพด้วยวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร

SCI1 250,000 220,000

37 หมู่บ้านโคขุนแบบมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านค าพอก ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร * มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร SCI1 250,000 200,000

38 การพัฒนาระบบการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ GI ด้วย วทน. ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา

SCI1 300,000 166,000

39 หมู่บ้านการพัฒนาต้นแบบธุรกิจหมากเม่าแบบครบวงจรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร SCI1 250,000 173,500

40 วิสาหกิจชุมชนภูมินวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดจากต้นเชือกของ 
อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม *

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BCE1 250,000 174,500

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ ำนวน 7 โครงกำร 1,850,000 1,321,000



ล ำดับ ช่ือโครงกำร หน่วยงำน แพลตฟอร์ม งบประมำณท่ีขอ งบประมำณสนับสนุน

ภำคกลำงและภำคตะวันออก
41 การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์จากผ้ึงพันธ์ุ ต าบลช่องสะเดา อ าเภอเมืองจังหวัด

กาญจนบุรี *
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี BCE1 300,000 200,000

42 ต้นแบบการเรียนรู้ส้มซ่าโมเดลเศรษฐกิจ BCG  * มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี SCI1 250,000 235,000
43 โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์มะขามเปร้ียวยักษ์ ต าบลแม่กระบุง อ าเภอศรีสวัสด์ิ 

จังหวัดกาญจนบุรี *
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี BCE1 300,000 212,000

44 การสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวจังหวัดสระบุรี * สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

BCE1 300,000 225,000

45 ตลาดแห่งการเรียนรู้ธุรกิจชุมชนเพ่ือสังคมบ้านไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยมหิดล SCI1 250,000 216,000
46 การเพ่ิมมูลค่าทางการตลาดแก่เฝือกไม้ไผ่เพ่ือเช่ือมโยงเป็นกิจกรรมส าหรับการจัดการท่องเท่ียว

ชุมชนของบ้านสามัคคีธรรม *
มหาวิทยาลัยมหิดล BCE1 300,000 212,000

ภำคกลำงและภำคตะวันออก  จ ำนวน 6 โครงกำร 1,700,000 1,300,000
ภำคใต้

47 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์แปรรูปจากนมแพะ เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพ่ิมมูลค่า 
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในพ้ืนท่ีภาคใต้ชายแดน *

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ BCE1 250,000 200,000

48 การพัฒนาผลิตภัณฑ์แกงไตปลาแห้งและน้ าพริกแกงไตปลาเจเพ่ือส่งเสริมการตลาดให้กับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแม่ผัว อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา *

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา BCE1 250,000 205,000

ภำคใต้  จ ำนวน 2  โครงกำร 500,000 405,000

รวมโครงท้ังส้ิน    จ ำนวน 48 โครงกำร งบประมำณท่ีขอรับกำรสนับสนุน 12,652,490 10,114,500

หมำยเหตุ: * โครงกำรท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นในกำรปรับงบประมำณ


