
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลสำหรับการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น  
ระดับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ปีการศึกษา  2563 

 
โครงงาน/ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
   
• อธิบายการจัดทำโครงงาน  การจัดระบบการทำงานที่เหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้งลักษณะงาน 

ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4) 
 
การจัดทำโครงงาน 

1. เร่ิมจากการศึกษาข้อมูลผู้ประกอบการ OTOP แต่ละกลุ่มในตำบลต่าง ๆ  ของอำเภอระโนด 
2. เลือกกลุ่ม OTOP ที่เห็นปัญหาชัดที่สุดและเข้าไปพัฒนา 
3. ลงพื้นที่พูดคุยและสอบถามข้อมูลกับเจ้าของกลุ่ม OTOP ที่เลือก คือ กลุ่มปลาแป้งแดงป้า

หรอ 
4. ลงพื้นที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับเจ้าของกิจการปลาแป้งแดงป้าหรอ 
5. ดำเนินการพัฒนา 

การจัดระบบการทำงานทีเ่หมาะสมจากสถานประกอบการ ลักษณะงาน และระยะเวลา   
 การจัดระบบการทำงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอระโนดมี 2 ลักษณะงาน ได้แก่ การ
ทำงานเอกสารในสำนักงานและงานลงพื้นที่นอกสำนักงาน มีลักษณะงานดังน้ี 
 1. งานเอกสารในสำนักงาน 
  1.1 งานธุรการ รับ-ส่ง หนังสือราชการ 
  1.2 งานเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบมาย 
  1.3 งานติดตามการประชุมของสำนักงาน 
 2. งานลงพื้นที่นอกสำนักงาน 
  2.1 งานติดตามหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
  2.2 งานติดตามสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP 
  2.3 งานติดตามและรายงานผลยอดสินค้า OTOP 
  2.4 งานติดตามการประชุมนอกพื้นที่ 
  2.5 งานถ่ายภาพและเก็บข้อมูลงานพัฒนาชุมชน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

เร่ิมการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม 2564 
 วันเวลาในการปฏิบัติสหกิจศึกษา วันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. (วันเสาร์และวัน
อาทิตย์ในกรณีประชุมนอกสถานที่ และลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP) 
ระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  

ในช่วงเร่ิมปฏิบัติสหกิจช่วงแรก พี่เลี้ยงอธิบายเกีย่วกบังานที่ได้รับมอบมายทัง้หมด มีการปรึกษา
พูดคุยกันระหว่างนิสิตกับพี่ เลี้ยงเร่ืองโปรแกรมที่ นิสิตจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา คือ 
โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และโปรแกรมตัดต่อวิดิโอ Adobe Premiere Pro CC 
โดยพี่เลี้ยงสั่งงานควบคู่กับการสอนงานไปพร้อม ๆ กันในช่วงปฏิบัติสหกิจช่วงแรก เมื่อเข้าใจและชำนาญ
ในการทำงานเอกสารในสำนักงานแล้ว พี่เลี้ยงพาลงพื้นที่เรียนรู้งานนอกสำนักงาน 
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• อธิบายวิธีการทำโครงงาน  บทคัดย่อ  การดำเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้วิชา
ความรู้/ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 2 หน้า A4) 
 
วิธีการทำโครงงาน 

1. ลงพื้นที่พูดคุยและสอบถามข้อมูลกับเจ้าของกิจการปลาแปง้แดงปา้หรอ คือ เตือนใจ จิตภักดี 
2. ดำเนินการศึกษาขอ้มูลเกี่ยวกับกระป๋องหลากหลายรูปแบบและจัดหาบรรจุภัณฑ์รูปแบบ

กระป๋องที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงป้าหรอจำนวน 2 รูปแบบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ 3-4 
บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ซื้อ  

3. นำบรรจุภัณฑ์ที่ได้ 2 บรรจุภัณฑ์ นำเสนอต่อเจ้าของกิจการ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 
บรรจุภัณฑ์ 

4. ดำเนินการออกแบบป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดง 3 รูปแบบที่แตกต่างกัน โดยใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ Platform Canva 

5. นำป้ายฉลากที่ได้ 3 รูปแบบ นำเสนอต่อเจ้าของกิจการ เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 1 รูปแบบ  
6. ปร้ินป้ายฉลากที่ถูกคัดเลือก 
7. นำป้ายฉลากติดบนบรรจุภัณฑ์ที่ถูกคัดเลือก 
8. ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยต่อเจ้าของกิจการ และส่งมอบไฟล์ป้ายฉลากเพื่อให้

เจ้าของกิจการนำไปใช้ได้อนาคต 
 

บทคัดย่อ 
 ผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของ
กลุ่มผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน 
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้บ ริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์และ
ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัด
สงขลา จะเห็นได้ชัดเจนว่าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บ ริโภคที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์และ
ป้ายฉลากผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงรูปแบบใหม่ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเหน็ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
และด้านการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์โดยรวมอยู่ในระดับความคิดเหน็มากที่สุด 
 
การประยุกต์ใช้ความรู้ตามทักษะที่ได้เรียนมา 
 จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลา 4 เดือน นิสิตได้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใน
รายวิชาการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและรายวิชาอื่น ๆ มาประกอบการทำโครงการการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน 
อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จนได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
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แผนการปฏิบัติโครงการ 
 

 

ลำดับที่ 

 

ข้ันตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการดำเนินงาน พ.ศ. 2563 - 2564 

พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. ศึกษาข้อมูลท่ัวไปของสถาน
ประกอบการและศึกษาข้อมูลของ
แผนกการบริหารจัดการชุมชน
ท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี 

                    

2. สังเกตปัญหาของแผนกการ
บริหารจัดการชุมชนท่องเท่ียว 
OTOP นวัตวิถี เพื่อนำข้อมูลมา
ทำโครงงาน 

                    

3. นำประเด็นปัญหาท่ีพบเจอเสนอ
ต่อพี่เลี้ยงและอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อกำหนดหัวข้อท่ีใช้ทำโครงงาน 

                    

4. ลงพื้นท่ีศึกษาข้อมูล
ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์
ปลาแป้งแดง 

                    

5. ศึกษาข้อมูลการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้า เพื่อ
ดำเนินการทำโครงงาน 

                    

6. นำบรรจุภัณฑ์ท่ีได้ 2 บรรจุภัณฑ์ 
นำเสนอต่อเจ้าของกิจการ เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือ 1 บรรจุภัณฑ์ 

                    

7. ออกแบบป้ายฉลากผลิตภัณฑ์
ปลาแป้งแดง 3 รูปแบบ 

                    

8. นำป้ายฉลากท่ีได้ 3 รูปแบบ 
นำเสนอต่อเจ้าของกิจการ เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือ 1 รูปแบบ 

                    

9. ปริ้นป้ายฉลากท่ีถูกคัดเลือก                     

10. นำป้ายฉลากติดบนบรรจุภัณฑ์ท่ี
ถูกคัดเลือก 

                    

11. ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ท่ีเสร็จ
เรียบร้อยต่อเจ้าของกิจการ และ
ส่งมอบไฟล์ป้ายฉลากเพื่อให้
เจ้าของกิจการนำไปใช้ 

                    

12. สรุปผลการปฏิบัติงาน                     

13. เสนอแนวทางข้อเสนอแนะ                     
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• อธิบายการนำโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจำ
ที่สามารถนำไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการทำงานประจำ/ลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ กำหนดความยาวไม่เกิน 3 หน้า A4) 
 
 การดำเนินโครงการ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงของกลุ่ม
ผู้ประกอบการชุมชนบ้านคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ทางกลุ่มปลาแป้งแดงป้าหรอมีแผนที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานรูปแบบกระป๋องในอนาคต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้ผลิตภัณฑ์ปลาแป้งแดงป้าหรอ สามารถกำหนดราคาขายได้สูงขึ้น และสามารถเพิ่มช่องทางการจัด
จำหน่ายให้กว้างขวางและหลากหลายช่องทางมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปพัฒนาส่งเสริมการตลาด
เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเกิดการจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อผลิตภณัฑ์มากขึ้น 

 

 
ภาพที่ 1 บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากรูปแบบใหม่ 

 

 
ภาพที่ 2 ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ที่เสร็จเรียบร้อยต่อเจ้าของกิจการ 
พร้อมกับส่งมอบไฟล์ป้ายฉลากเพื่อใหเ้จ้าของกิจการนำไปใช้ 


