
นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" ประเภทใช้ดี และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยุวพฒัน์
ต้นแบบ"  โครงการออมสินยุวพฒันร์ักษ์ถิ่น  

มหาวิทยาลัยทกัษิณ ขอแสดงความยนิดีกบั ทีม Fantastic coconut oil  ได้รับรางวัลชนะเลศิระดับประเทศ "Best of the best" 

ประเภทใช้ดี นิสิตและอาจารยท์ี่ปรึกษาจากคณะวิทยาการสขุภาพและการกีฬา ร่วมกับส านกับ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจใน
ชุมชน ในการประกวดโครงการออมสินยุวพัฒนร์ักษ์ถิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับเงินรางวัล จ านวน 50,000 บาท พร้อมประกาศ
เกียรติคุณและโล่รางวัล โดยนิสติจะได้เขา้รว่มน าเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีน าเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒนร์ักษ์ถิ่น 
และได้รับยกย่องเป็น "ทีมยวุพัฒน์ต้นแบบ" เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดประสบการณก์ารท างานให้กับนิสติที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป 
และรับเงินรางวัล จ านวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณใหแ้ก่กลุ่มชุมชน จากจ านวนนกัศึกษาจากทั่วประเทศที่เข้าร่วม
โครงการ 470 ทีม  และคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยอดเยีย่มของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 64 ทีม ซึ่งคณะกรรมการคัดกรองเหลือ
เพียง 30 ทีม  และคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานเหลือเพียง 12 ทีม เพ่ือเขา้ประกวดในรอบรางวัลสุดยอด (Best of the Best) 6 ทีม  
ส าหรับรางวัลในรอบสุดทา้ยแต่ละประเภทๆ ละ 1 รางวัล ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยู่ดี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภท
รักษ์ดี และประเภทคิดดี 

ตามที่ส านักบ่มเพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน ได้จัดกิจกรรมพิธีปดิ เม่ือวันจนัทร์ที ่14 ธันวาคม 2563 นั้น ซึ่งมีทีม
นิสิตเข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒนร์ักษถ์ิ่น ปี 2563 – 2564 ได้รับคัดเลือกเป็นรางวัลทมียอดเยี่ยม (The Best) ของ
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 ทีม คือ ทีมFantastic coconut oil ได้แก่ 1.นางสาวสุวัยบะห์ อาบ ู2. นางสาวรอกีเยาะ การี    3.นางสาว
อาดีละห์ อูมาเจะโด 4. นางสาวนูรอิน แวโดยี  และที่ปรกึษาโดยอาจารย ์ดร.นิดา นุ้ยเด็น ซึ่งเปน็การตอ่ยอดผลิตภณัฑ์ จาก
วิสาหกิจชุมชนหมากพร้าว อ.ศรีบรรพต จ.พัทลงุ ทั้งนี้เม่ือวนัเสารท์ี่ 9 ตุลาคม 2564 มีการจัดกิจกรรมประกวดเวทีตัดสินรางวัล Best 

of the Best ผ่านระบบออนไลน ์Microsoft team โดยมีทีมนิสิตร่วมน าเสนอผลงานจ านวน 12 ทีม ซึ่งแบ่งเป็น 6 ประเภทๆ ละ 1 รางวัล 
ได้แก่ ประเภทกินดี ประเภทอยูด่ี ประเภทสวยดี ประเภทใช้ดี ประเภทรกัษ์ด ีและประเภทคิดดี    ซึ่งทีมนิสิต Fantastic coconut oil 
คณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา มหาวทิยาลัยทักษณิ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมกับส านกับม่เพาะวิชาการเพ่ือวิสาหกิจในชุมชน 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ  เข้าร่วมการน าเสนอการประกวดผลงานรางวัล Best of the Best  และได้รับรางวัลสุดยอด Best of the best 

ประเภทใช้ดี  โดยนิสิตจะได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานบนเวทีใหญ่ในพิธีน าเสนอผลสมัฤทธิ์โครงการออมสนิยวุพัฒนร์ักษ์ถิน่ และได้รับ
ยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒนต์้นแบบ"  เพ่ือถ่ายทอดแนวคิดประสบการณก์ารท างานให้กับนิสติที่เข้ารว่มโครงการในรุ่นต่อไป และรับ
เงินรางวัล จ านวน 50,000 บาท พร้อมกับโล่เกียรติคุณให้แกก่ลุ่มชุมชน  

ส าหรับผลการตัดสนิรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ BEST OF THE BEST โครงการออมสินยุวพัฒนร์ักษถ์ิ่น ประจ าปี 2563-2564 
ระดับประเทศ ซึ่งประกาศผลเม่ือวันที ่11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา แบ่งเป็น 6 ประเภท  มีสถาบันอุดมศึกษาได้รบัรางวัล ดังนี้  

1. ประเภทกินดี   ได้แก่ ทีม zabza Cricket (มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม) วิสาหกิจชุมชนผูเ้ลี้ยงจิ้งหรีด ต าบลหนอง
พระ  ผลงานน้ าพริกนรกจิ้งหรีด 

 2. ประเภทอยู่ดี ได้แก่ ทีมตะกร้า 3 ใบ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรีัมย์) กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบา้นบุ ผลงานโฮมสเตย์และ
ท่องเที่ยวชุมชน  

3. ประเภทสวยดี ได้แก่ ทีม Less Plastics (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย) วิสาหกจิชมุชนกลุ่มจกัสานผักตบชวา จังหวัด
เชียงราย ผลงานกระเปา๋ผักตบชวา 

4. ประเภทใช้ดี  ได้แก่ ทีม Fantastic coconut oil (มหาวิทยาลยัทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง) วิสาหกจิชมุชนหมากพร้าว ต าบล
เขาปู อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ผลงานน้ ามันมะพร้าวสกัดเยน็  



5. ประเภทรักษ์ดี ได้แก่ ทีม Siamese Betta (สถาบันการจดัการปัญญาภิวัฒน)์ วิสาหกิจชุมชนสง่เสรมิการเพาะเลี้ยงปลากัด
บ้าน (อ้อมพยศ) ผลงานปลากัดไทย 

6. ประเภทคิดดี ได้แก่ ทีม MAI (มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร) กลุ่มแม่บ้านชมุชนเคหะฉลองกรงุ โซน 6 ผลงาน พรมเช็ด
เท้าเพ่ือสุขภาพ  และทีมสิงห์สะอาดโมเดล (มหาวิทยาลยักาฬสินธุ์) กลุ่มทอผา้พ้ืนเมืองลายขิดไดโนเสาร์ บ้านสิงหส์ะอาด ผลงานกี่
ทอผ้าพกพา 

            


