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 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คน               
ที่เปลี่ยนไป ตลอดจนภาคสังคมและเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับช่วงเวลาอันยากลำบาก 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. มองเห็นถึง
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยได้ให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือประชาชนคนไทยท่ามกลาง
วิกฤติการณ์ระดับโลกตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา ซ่ึงส่ิงท่ีกระทรวง อว. ทำได้ในช่วงเวลาน้ัน 
คือ ความพยายามท่ีจะลดทอนความเสียหายให้ได้มากท่ีสุด โดยการเสริมสรรพกำลังในการ
เยียวยาและเร่งฟ้ืนฟู ให้เศรษฐกิจของประเทศกลับมาเข้มแข็งอีกคร้ัง ถือเป็นการพลิกวิกฤติ
ให้เป็นโอกาสจะช่วยทำให้เกิดความเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึนเสมอ โดยท่ี อว. ได้เรียนรู้
ในการนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ผ่านการดำเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T และถูกนำมาสานต่อเป็นโครงการ
มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ท่ีอาศัยแนวทางระบบเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน และเมื่อช่วงเวลาที่วิกฤติการณ์
ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ส่ิงท่ี อว. ได้มอบไว้ให้กับประชาชนและสังคม น่ันคือความม่ันคงและย่ังยืน
ในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ท่ีจะช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเอง และพร้อมท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือน
สังคมและประเทศให้เกิดการพัฒนาต่อไป
 ผมขอขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกสถาบันที่ร่วมกันทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ตั้งแต่
ต้นจนสำเร็จ และเชื่อว่า หากเกิดวิกฤติการณ์ใดก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามอื่นๆ ที่
จะเข้ามาในอนาคต ชาว อว. จะยังคงยึดมั่นในการอยู่เคียงข้างประชาชน และพร้อมที่จะ
ฝ่าฟันวิกฤติต่างๆ ไปด้วยกัน

สารความยินดี
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 ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวง อว. 
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผลกระทบจากวิกฤติการณ์นี ้
พร้อมทั้งเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ซึ่งหากจะมอง
อีกมุมหน่ึง โควิดท่ีเกิดข้ึนไม่ได้เพียงแต่จะสร้างผลกระทบเพียงอย่างเดียว แต่ทำให้เกิด
การเปล่ียนแปลง และคิดว่าโควิดอาจจะเป็นตัวเร่งการเปล่ียนแปลง หรือทำให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีเร็วข้ึน ซ่ึงถือเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสท่ีหน่วยงานต่างๆ จะสร้าง 
เศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนท้องถ่ินให้เกิดข้ึน น่ันคือ การท่ีรัฐบาลได้มอบให้ อว. 
ดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งปัจจุบันเป็นการ
ดำเนินงานระยะท่ี 2 (U2T for BCG) โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้เข้ามามี
ส่วนพัฒนาในพ้ืนท่ีทุกตำบลท่ัวประเทศ ร่วมกันกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
เพ่ือให้สามารถขับเคล่ือนด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพร้อมกับการ
สร้างกลไกที่จะนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและยกระดับไปอีกขั้น โดยอาศัย BCG 
ที่เป็นเครื่องจักรที่ช่วยให้ประเทศไทยเติบโตได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน ซึ่งผมเห็นว่า 
การทำงานในลักษณะน้ีได้เกิดข้ึนแล้วในหลายประเทศท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาโดยเร่ิมจาก
การดูแลเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อใดก็ตามที่ฐานรากมีความ
เข้มแข็งแล้วจะนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีจะพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจในการสร้างงาน สร้างโอกาส สร้างรายได้ และเป็นกลไกท่ีจะผลักดันไปสู่การ
พัฒนาในระดับประเทศต่อไป
 จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมา ผมเห็นถึงความตั้งใจและความร่วมมือของ
บุคลากรชาว อว. หน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ผนึกกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหา 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เรียนรู้ที่จะรับมือกับวิกฤติการณ์ต่างๆ 
ไปด้วยกัน รวมถึงขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ท่ีทุกท่านมีจิตใจอันแน่วแน่ในการ
ที่จะขับเคลื่อนโครงการ U2T เพื่อให้เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนตั้งแต่ต้นนำ้จนถึงปลายนำ้อย่างแท้จริง
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บทสรุปผู้บริหาร
 ตามที่รัฐบาลได้ออกพระราชกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 
โดยมีแผนงานในด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที่มุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ และกระตุ้น
การลงทุนและการบริโภคในระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสอดรับกับนโยบายการฟื้นฟู
เศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิดและยุทธศาสตร์ BCG Economy ของประเทศ สำนักปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ดำเนินโครงการ
กระตุ้นการลงทุนและการบริโภคด้วยเศรษฐกิจ BCG ในชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ด้วยเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 7,355 ตำบล ครอบคลุม 77 จังหวัด ท่ัวประเทศโดยเป็นการ
นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ภายใต้ 
อว. ไปขับเคลื่อนทั้งในภาคการผลิตและบริการในระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจและให้บัณฑิตได้ทำภาระกิจใช้องค์ความรู้ วิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม ชุมชนและประเทศ 

 จากความสำเร็จและความร่วมมือทำให้ Key Achievement U2T for BCG ในปี 
2565 นี้ที ่สำคัญอันเกิดผลลัพธ์ตรงกลุ่มเป้าหมายของการดำเนินการโดยมีจำนวน 
15,042 โครงการมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 94 แห่ง และมีจำนวนบัณฑิตเข้าร่วมโครงการ
กว่า 32,195 คน ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมไม่ตำ่กว่า 31,919 คน และตำบลที่เข้าร่วม
โครงการจำนวน7,355 ตำบล ก่อให้เกิดการจ้างงาน 2,460 ล้านบาท พร้อมทั้งเกิดการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีก 1,105 ล้านบาท 

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



 ในส่วนของการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถ มีเนื้อหา
หลักสูตรจำนวน 12 โมดูล โดยได้รับความร่วมมือและรับการอนุเคราะห์เนื้อหาจากหน่วย
งานท่ีมีประสบการณ์โดยตรง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักงานคณะ
กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) พร้อมท้ังภาคเอกชน อาทิ บริษัท ช้อปป้ี (ประเทศไทย) จำกัด 
และ Maneko แพลตฟอร์มการตลาดส่งเสริมการขาย โดยมีจำนวนผู้เข้าเรียนกว่า 38,301 คน 
และจำนวนการเข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั ้ง ซึ ่งก่อให้เกิดกิจกรรมเรียนรู ้เชิง
ประสบการณ์ท่ีสามารถนำไปสู่การปฎิบัติจริง 9 กิจกรรม 41,764 คร้ัง ซ่ึงมีผลลัพธ์ท่ีน่า
พึงพอใจร้อยละ 94 (64,114 คน) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG การตลาดการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิเคราะห์ประเมินคุณภาพสินค้า 
การทดสอบสินค้า การสำรวจความพึงพอใจและการจัดการขนส่งการค้าการขาย 

 เนื้อหาการเรียนรู้และทักษะ BCG ที่ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ BCG และ 
Hackathon กลุ่มสาระการเรียนรู้ พัฒนาและสร้างคุณค่า และสุดท้ายกลุ่มการค้าขายสินค้า
และบริการ จำนวน 12 โมดูล ผลประเมินความเข้าใจที่มี ปัจจัยที่ 1 การสร้างแนวคิดและ
หลักเศรษฐกิจ BCG มุมมองธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจ มีความเข้าใจเพิ่มขึ ้นเป็น
ร้อยละ 68 ปัจจัยท่ี 2 การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การแนวทางการเร่งสร้าง
การเติบโต (Growth Hacking) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 45 ปัจจัยที่ 3 การใช้เทคโนโลยี 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบเร่ืองราวสินค้าและแก้ปัญหาเชิงสังคม เพ่ิมข้ึน
เป็นร้อยละ 60 ปัจจัยที่ 4 การวางแผนตลาดและการสร้างแบรนด์ รวมทั้งการเป็นผู้
ประกอบการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 77 สุดท้าย ปัจจัยท่ี 5 การก้าวเข้าสู่ตลาด E-Commerce 
การวางกลยุทธ์ราคา การจัดการขนส่ง การตลาดออนไลน์ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 81 อย่างไร
ก็ตามจากขอจำกัดด้านเวลาและความต่อเนื่องทำให้การถ่ายทอดหลักคิดทางด้านการ
ออกแบบการแก้ปัญหาท่ีมีความจำเป็นยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญท่ีจะใช้เป็นสารต้ังต้นเพ่ือ
วางแผนการอบรม ให้ความรู้และทักษะในการต้ังคำถามท้ังในเชิงธุรกิจ เชิงสังคมและเชิง
ส่ิงแวดล้อมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจบริบทมากข้ึนและมีความ Empathy มากข้ึนจะ
นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดและนำไปสู่การสร้างสินค้าและบริการท่ีน่าประทับใจต่อไป

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

7,355 ตำบล
3,000 ตำบลเดิม 4,355 ตำบลใหม่

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

หน่วยงาน อว. สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยว      648
นวัตกรรม/เทคโนโลยี             1,949
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ออกแบบ     1,492

64,114 คน
9 กิจกรรม/41,764 ครั้ง หน่วยงาน อว. สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

ได้รับการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 
BCG/ลงมือปฏิบัติจริง
(64,114/68,000 คน)

1. การศึกษา เรียนรู้ ดูงานนอกสถานที่     2,333
2. การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี                  5,031
3. การฝึกอบรม/ประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น  8,003
4. การสำรวจตลาด/คู่แข่ง                   4,833
5. การสำรวจและเก็บข้อมูลลูกค้า                   4,759 
6. การวิเคราะห์/ประเมินคุณภาพสินค้า/บริการ       6,895
7. การทดสอบสินค้า/บริการหลังการพัฒนา  4,090
8. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า  5,370
9. อื่นๆ เช่น การจัดการขนส่ง/การค้าการขาย         450

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

- ปราชญ์ชาวบ้าน
- มูลนิธิสิ่งแวด
  ล้อมไทย
- เครือข่ายข้อมูล
  ความหลากหลาย
  ทางชีวภาพ
- เครือข่าย
  สมุนไพรและ
  การแพทย์
- อพท.
- องค์กรมาตรฐาน
  เกษตรอินทรีย์
  ภาคเหนือ

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

เนื้อหาการเรียนรู้พัฒนาทักษะ  1,772 นาที
ผู้เข้าร่วมหลักสูตร 324,864 ครั้ง (คนxหลักสูตร)
จำนวนผู้เข้าเรียน  38,301 คน 

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

!
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 ในส่วนสานพลังเครือข่ายและความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ หน่วยงานภายใต้ อว. 
และนอก อว. ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม อาทิ ปราชญ์ชาวบ้าน มูลนิธิส่ิงแวดล้อมไทย 
เครือข่ายข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กรมาตรฐารเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
จำนวนกว่า 30 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การสนับสนุน 
ความรู้ ต่อยอดการเป็นผู้ประกอบการ

 กระบวนการ U2T for BCG น้ันมีข้ันตอน “คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า” ได้มีการ
วิเคราะห์บทเรียนและการรวบรวมผลงานท่ีสอดคล้องเก่ียวข้องกับ BCG กว่า 15,042 โครงการ 
โดยแบ่งเป็นองค์ความรู้/แหล่งท่องเที่ยวจำนวน 648 รายการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
จำนวน 1,949 รายการและภูมิปัญญาท้องถ่ินกับงานออกแบบจำนวน 1,492 รายการท้ังน้ี 
ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ตำ่กว่า 1,236 ล้านบาท ท้ังน้ียังก่อให้เกิด
สินค้าและบริการท่ีพร้อมจำหน่ายจำนวน 4,861 โครงการ สินค้าและบริการท่ีต้องส่งเสริม
พัฒนาต่อยอดเพ่ิมมูลค่าจำนวน 8,042 โครงการและสินค้าและบริการของตำบลท่ีต้องได้
รับการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะเพิ่มจำนวน 2,655 โครงการ

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

รายงานผลลัพธ์ระดับประเทศ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม  94  มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 7,355 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 64,114 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 32,195 คน ประชาชน 31,919 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
15,042 โครงการ ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้
ด้านเกษตรปลอดภัย 977 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 5,491 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 818 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 1,466 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 6,290 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 26 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,540 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,638 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,821 คน ประชาชน 6,817 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,177 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 208 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,159 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 161 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 309 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,340 โครงการ



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

6,817 คน
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รายงานผลลัพธ์ภาคกลาง มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 40 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,610 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 13,069 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 6,530 คน ประชาชน 6,539 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
3,280 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 222 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,187 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 195 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 433 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 1,243 โครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง



40
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 33 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 2,650 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 23,963 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 11,980 คน ประชาชน 11,983 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
5,421 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 355 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 1,898 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 174 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 441 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2,553 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

รายงานผลลัพธ์ภาคตะวันออก มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 13 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 480 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 4,067 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 2,062 คน ประชาชน 2,005 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
982 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 72 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 336 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 106 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 79 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 389 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

รายงานผลลัพธ์ภาคใต้ มีมหาวิทยาลัยเข้าร ่วม 21 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 1,075 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 9,377 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 4,802 คน ประชาชน 4,575 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 
2,182 โครงการ ที ่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี ้
ด้านเกษตรปลอดภัย 120 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 911 โครงการ
ด้านท่องเที ่ยวที ่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อมและสุขภาพ 182 โครงการ 
ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 204 โครงการ 
และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 765 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีพื ้นที ่ดูแลครอบคลุม 
95 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 954 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 479 คน 
ประชาชน 475 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 192 โครงการ ที่สอดคล้อง
และตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังน้ี ด้านเกษตรปลอดภัย 22 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 48 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 6 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำ
กลับมาใช้ใหม่ 22 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 94 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

95
ตำบล

จำนวนตำบล

192
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
94 โครงการ

อาหารปลอดภัย
48 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
22 โครงการ

เกษตรปลอดภัย
22 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
6 โครงการ

B

A

954
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บัณฑิต
479 คนประชาชน

475 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด สุรินทร์ 1



PS65016235 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑผผาไหมและสรผางมมลคคาเพลพมทางเศรษฐกลจใหผกพบชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมการขายผผานชผองทางสสสอสสงคมออนไลนน Fackbook

Line

กระบวนการออกแบบกระเปปาและวางแพทเททรนนบนผสนผผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนผผาไหมและของเหลสอจากวงจรการผลทตผผาไหม

รายละเอวยด : กระเปปาผผาไหมบผานคมตสน ผลทตดผวยกระบวนการผผานองคนความรมผภมมทปปญญา

ของชคมชนจากผสนผผาไหมทอมสอ และออกแบบตสดเยยบเปปนผลทตภสณฑน กระเปปาผผาไหมทมสเปปน

เอกลสกษณน และนทาวสสดคเหลสอใชผจากวงจรการผลทตมาเปปนองคนประกอบของกระเปปา เพสสอ

สรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบผลทตภสณฑน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คมตสน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลผ คมผผาไหมตทาบลคมตสน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

โครงการพสฒนาผลทตภสณฑนผผาไหมและสรผางมมลคผาเพทสมทางเศรษฐกทจใหผกสบชคมชน 
         จสงหวสดสครทนทรนเปปนจสงหวสดหนขสงทมสมมชสสอเสมยงความงามของผผาไหม ทมสโดผงดสงไปทสสวโลก ซขสงการ
ผลทตและการทอ ลวดลายของผผาไหม การผลทตเสผนไหมนผอย และกรรมวทธมการทอ เปปน
ภมมทปปญญาไดผรสบการถผายทอดมาตสขงแตผบรรพบครคษ 
        ผผาไหมสครทนทรน ไดผยอมรสบวผาเปปนมรดกทางวสฒนธรรม สามารถสรผางรายไดผใหผกสบครอบครสว
และชคมชน   ตทาบลคมตสน อทาเภอกาบเชทง จสงหวสดสครทนทรน มมการทอผผาไหมซขสงเปปนลวดลายทมสเปปน
อสตลสกษณนของจสงหวสดสครทนทรนและชคมชน สามารถนทามาพสฒนาแปรรมปเปปนกระเปปาผผาไหมไดผ
หลากหลายแบบ เพสสอเพทสมมมลคผาและรายไดผใหผกสบชคมชน ซขสงการแปรรมปเปปนกระเปปาผผาไหมเปปน
การสรผางอาชมพใหผกสบชคมชน สามารถพขสงตนเองไดผ และยกระดสบเศรษฐกทจของชคมชน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 2,000

หนผา 1 / 192



PS65016254 : โครงการยกระดพบคชณภาพผลลตภพณฑฑขผาวสารและบรรจชภพณฑฑทผองถลพน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมการขายผผานชผองทางสสสอสสงคมออนไลนน Facebook

Line

พสฒนา Pckaging Design คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวสารหอมมะลทตทาบทคมตสน

รายละเอวยด : พสฒนาบรรจคภสณฑน ดผวยวทธมบรรจคสมญญากาศ เพสสอลดความชสขน ลดการเหมยน

หสน คงความหอม และยขดอายคใหผยสงคงสดใหมผของขผาวหอมมะลทตทาบลคมตสนไดผนาน จนถขงมสอผมผ

บรทโภค เปปนถคงพลาสตทก ใชผเครสสองบรรจคสมญญากาศขนาดเลยก และสรผางตราสทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

8 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คมตสน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลผ คมขผาวหอมมะลทตทาบลคมตสน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

จสงหวสดสครทนทรนเปปนจสงหวสดทมสมมประชากรมมวทถมชมวทตชาวนาคสอการปลมกขผาวมาแตผโบราณ ตทาบล คม
ตสน จสงหวสดสครทนทรน ประชากรสผวนใหญผททานาททาการปลมกไดผปปละ 1 ครสขง และเกยบเกมสยวในชผวงฤดม
หนาวสผวนใหญผปลมกขผาวพสนธคน ขาวดอกมะลท 105 และพสนธคน กข 15มมเอกลสกษณนดผานรสชาตท และ
กลทสนทมสแตกตผางจากขผาวหอมมะลททมสปลมกในพสขนทมสอสสนๆ ขผาวสารมมเมลยดทมสใสซขสงมมความหอม นคผม และ
ไดผรสบการยอมรสบจากผมผบรทโภคทสขงภายในประเทศและตผางประเทศขผาวหอมมะลทบผาน คมตสน นทามา
จสดททาบรรจคในแพคเกจ สมญญากาศและตทดตราสทนคผา เพสสอเพทสมมมลคผา ซขสงจะสามารถขายไดผใน
ราคาทมสสมงขขขนไดผและ เจาะกลคผมเปปาหมาย ชนชสขนกลางทมสมมพฤตทกรรมการบรทโภคขผาวทมสมมคคณภาพ
จากทมสกลผาวมาจขงเปปนโอกาสในการททาธครกทจชคมชนในการจทาหนผายขผาวสารหอมมะลทเพราะคน
สผวนใหญผในชคมชนททาอาชมพททานาปลมกขผาวจขงนผานทามาพสฒนาเพสสอตผอยอดเปปนเศรษฐกทจชคมชน
เพสสอสรผางมมลคผาเพทสม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 1,000

หนผา 2 / 192



PS65026351 : โครงการสานตะกรผา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

เครสสองจสกรตอก

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรผา

รายละเอวยด : เปปนเครสสองจสกสานประเภทตะกรผา ทมสผลทตโดยกลคผมผมผสมงอายคใชผวสสดคธรรมชาตททมส

มมอยมผในทผองถทสน เชผน กก ไหล ไมผไผผ ฯลฯ มมความทนทานตผอการใชผงาน ใชผสมธรรมชาตทในการ

ผลทต มมรมปแบบทมสหลากหลาย และทสนสมสยเหมาะสมกสบ lifestyle ของลมกคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกตะเคมยน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การดทาเนทนงานรผวมกสนระหวผางมหาวททยาลสย เทศบาลตทาบลโคกตะเคมยนและคนในชคมชน เพสสอใหผ
เกทดเปปนอาชมพ ใหผคนในชคมชนมมรายไดผ จขงมมการรวมตสวกสนของชาวบผานจสดตสขงกลคผมจสกสานทมส
ผลทตโดยกลคผมผมผสมงอายคใชผวสสดคธรรมชาตททมสมมอยมผในทผองถทสนขขขนมา เพสสอเปปนการสรผางงานสรผางราย
ไดผใหผคนในชคมชนเพสสอไมผใหผเกทดการอพยพของแรงงานออกจากชคมชน โดยจสดจทาหนผายใหผแกผ
ชคมชนใกลผเคมยงและนสกทผองเทมสยว มมชผองทางการตทดตผอซสขอผผาน Facebook,Line,Tiktok,เพ
จโคกตะเคมยนเหมสอนกรคบยาง,ตลาดชคมชนและอสสนๆ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 12,000

หนผา 3 / 192



PS65026373 : โครงการสานหมวก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองอบพลสงงานแสงอาททตยน

-

-

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หมวก

รายละเอวยด : เปปนเครสสองจสกสานประเภทหมวก ทมสผลทตโดยกลคผมผมผสมงอายคใชผวสสดคธรรมชาตททมสมม

อยมผในทผองถทสน เชผน กก ไหล ไมผไผผ ฯ มมความทนทานตผอการใชผงาน ใชผสมธรรมชาตทในการผลทต มม

รมปแบบทมสหลากหลาย และทสนสมสยเหมาะสมกสบ lifestyle ของลมกคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกตะเคมยน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การดทาเนทนงานรผวมกสนระหวผางมหาวททยาลสย เทศบาลตทาบลโคกตะเคมยนและคนในชคมชน เพสสอใหผ
เกทดเปปนอาชมพ ใหผคนในชคมชนมมรายไดผ จขงมมการรวมตสวกสนของชาวบผานจสดตสขงกลคผมจสกสานหมวก
ทมสผลทตโดยกลคผมผมผสมงอายคใชผวสสดคธรรมชาตททมสมมอยมผในทผองถทสนขขขนมา เพสสอเปปนการสรผางงานสรผาง
รายไดผใหผคนในชคมชนเพสสอไมผใหผเกทดการอพยพของแรงงานออกจากชคมชน โดยจสดจทาหนผายใหผ
แกผชคมชนใกลผเคมยงและนสกทผองเทมสยว มมชผองทางการตทดตผอซสขอผผาน Facebook,Line,Tiktok,เพ
จโคกตะเคมยนเหมสอนกรคบยาง,ตลาดชคมชนและอสสนๆ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 12,000

หนผา 4 / 192



PS65021823 : เสรลมทรพพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพทสมมมลคผาผลทตภสณฑนแปรรมปจากผผาไหม

การสผงเสรทมดผานการตลาด

การพสฒนาดผานการออกแบบผลทตภสณฑน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาเสรทมทรสพยน

รายละเอวยด : กระเปปาผผาไหม ททามาจากความจรทงใจ ความเชสสอ ความศรสทธา จะสผงเสรทม

พลสงงานดมๆ ใหผมมเงทนเกยบ มมเงทนใชผ ไมผไหลออกจากกระเปปา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ดผาน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

กลคผมแปรรมปผลทตภสณฑนผผาไหมบผานโจรกมมการคทดคผนทรงกระเปปาทมสแตกตผางและทสนสมสยจากผผา
ไหมกลคผมทอผผาไหมบผานโพนทองถสกทอมาความจรทงใจมมชผองทางการขายตามเพจออนไลนน
ตผางๆ ลมกคผาสผวนใหญผเปปนกลคผมวสยกลางคน วสยททางาน และผมผทมสชสสนชอบกระเปปาผผาไหม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 5 / 192



PS65021890 : ธรรมชาตล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการยผอมสมผผาไหมโดยสมธรรมชาตททมสตทดทนนาน

การสผงเสรทมดผานการตลาด

การสผงเสรทมการใชผวสสดคธรรมชาตทในทผองถทสน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมทอลายโคมใหญผ

รายละเอวยด : ผผาไหมทอลายโคมใหญผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ดผาน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมทอผผาไหมบผานโพนทองยผอมเสผนไหมจากสมธรรมชาตทใชผเทคนทคการยผอมสม คสดสรรวสตถคดทบ
จากธรรมชาตททมสสามารถททาใหผเกทดสมททาใหผเกทดผลทตภสณฑนทมสมมคคณภาพและเหมาะสมกสบราคาผผา
ทคกผสนทอมาจากความจรทงใจ มมชผองทางการขายตามเพจออนไลนนตผางๆ

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 6 / 192



PS65021350 : ตามรอยคนทอผผา วลถวการคผาเสผนทางสายไหม สมคชววลตชาวเมชองรอง (สชรลนทรฑ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผจสกรเยยบผผาในการททารมปรผางตคตกตา

พสฒนาคคณภาพผผาใหผมมสมสวยงาม

การใชผสมผผาไหมทมสไดผจากธรรมชาตทเผสสอใหผไดผลายทมสสวย และเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอม

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตคตกตาผผาไหม

รายละเอวยด : การนทาผผาไหมทมสทอ มาดสดแปลงททาผลทตภสณฑน เพสสอสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบสทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตะเคมยน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

สรผางผลทตภสณฑนผผาไหมแปรรมปใหผมมความหลากหลายเพสสอเพทสมมมลคผาใหผกสบสทนคผาสมผตลาดออนไลนน

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 45,000

หนผา 7 / 192



PS65029247 : การออกแบบโลโกผและบรรจชภพณฑฑ ตนาบลตะเควยน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การททาโลโกผ เพสสอใหผเปปนทมสนผาสนใจใหผแกผลมกคผา

พลาสตทกหผอหคผมผลทตภสณฑน เพสสอใหผมมความสะอาด

การใชผโบตกแตผงเพสสอดขงดมดสายตาลมกคผามากขขขน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน

รายละเอวยด : การออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน เพสสอเปปนการดขงดมดใหผดมนผาสทนใจกสบสทนคผา

มากขขขน และเพสสอสรผางมมลคผาเพทสมแกผสทนคผาทสขงในแบบออฟไลนน  และออนไลนน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตะเคมยน อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑนสทนคผาแปรรมปผผาไหม เพสสอเปปนสทสงดขงดมดใหผมมความสนใจกสบสทนคผา
มากขขขนและสรผางมมลคผาเพทสมแกผสทนคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 22,000

หนผา 8 / 192



PS65004681 : โครงการจพดทนาโปรแกรมการทคองเทวพยว และการประชาสพมพพนธฑการทคองเทวพยวชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการผลทตสสสอเพสสอการประชาสสมพสนธนผลทตภสณฑนทางการทผองเทมสยวชคมชน

นวสตกรรมการสรผางแพลตฟอรนมการทผองเทมสยว 2 ภาษา รมปแบบใหมผ

นวสตกรรมการสรผางชผองทางการตทดตผอสอบถามและระบบการจอง Package การทผองเทมสยว

ผผานชผองทางการตลาดออนไลนน ใน Facebook Page ชสสอวผา “U2T for BCG ตทาบลแนงมคด 

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   ระบบขายสทนคผาหรสอบรทการผผานชผองทางออนไลนน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เทมสยวพนมชมทมอ One Day Trip Package 1 และ Package 2

รายละเอวยด : โปรแกรมทผองเทมสยวในชคมชนตทาบลแนงมคด ในรมปแบบการทผองเทมสยวแบบ Full 

Day จะพาทผานทผองเทมสยวไปยสง 4 สถานทมสเดผนของตทาบลแนงมคด ทมสเปปนการทผองเทมสยวเชทงนทเวศ

ระหวผางการผสมผสานธรรมชาตทกสบประวสตทศาสตรนและวสฒนธรรมไดผอยผางมมมนตนเสนผหนชวน

เชทญใหผหาโอกาสมาแวะสสมผสสดผวยสายตาพรผอมเกยบภาพความประทสบใจไดผหลากหลาย

จทนตนาการทมสมองเหยนและสสมผสสไดผจรทง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แนงมคด อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมตลาดนสดสมเขมยวตทาบลแนงมคด

ออนไลนฑ :  ตU2T for BCG ตทาบลแนงมคด อทาเภอกาบเชทง จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เนสสองจากตทาบลแนงมคดมมพสขนทมสเปปนทมสราบสมง ททาใหผเกทดสถานทมสทผองเทมสยวทมสสวยงามมากมาย จน
เกทดเปปนสถานทมสทผองเทมสยวตามธรรมชาตทในชคมชน ดสงนสขนเราจขงตผองการพสฒนา โปรโมท 
โฆษณาในเรสสองการทผองเทมสยวเพสสอหารายไดผใหผกสบชคมชน โดยการททาธคครกทจขายแพยคเกจทสวรน และ
ขายผลทตภสณฑนสทนคผาทมสมมอยมผในชคมชน โดยมคผงเนผนใหผสถานทมสทผองเทมสยวนมขเขผากสบบคคคลทคกเพศ ทคก
อาชมพ ทสขงมคผงเนผนในดผานการททาการโปรโมทและจทาหนผายผลทตภสณฑน ใหผสามารถจทาหนผายไดผทสขง
ทางออนไลนน และออฟไลนน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 9 / 192



PS65011269 : โครงการพพฒนาตลาดและศพกยภาพของผลลตภพณฑฑขนมพชพนถลพนในชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการอบกลผวยจากตมผอบพลสงงานแสงอาททตยน

เทคโนโลยมการออกแบบตราสทนคผาโดยใชผแอพพลทเคชสสน Canva

นวสตกรรมการออกแบบชผองทางการจทาหนผายเปปนสทนคผาควบรวมเขผากสบการบรทการใน

โปรแกรมทผองเทมสยว

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ :  ฺBanana โอตบ อบ

รายละเอวยด : Banana โอตบ อบ  เปปนกลผวยจากทผองถทสนทมสนทามาแปรรมปผผานกระบวนการอบ 

จากตมผอบพลสงงานแสงอาททตยน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แนงมคด อ.กาบเชทง จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมตลาดนสดสมเขมยวตทาบลแนงมคด

ออนไลนฑ :  ตU2T for BCG ตทาบลแนงมคด อทาเภอกาบเชทง จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ชคมชนแนงมคดมมทรสพยากรการผลทตทมสหลากหลายและหาไดผงผายในทผองถทสน  คนในชคมชนจขงมมการ
แปรรมปผลผลทตทางการเกษตรเปปนผลทตภสณฑนในรมปแบบตผางๆ เชผน การนทากลผวยซขสงเปปนวสตถคดทบ
ทมสมมอยมผมากในชคมชนมาอบแหผง เพสสอยกระดสบและเพทสมโอกาสเขผาสมผตลาดใหมผ  สรผางรายไดผเพทสม เเ
ละเกทดความยสสงยสนในชคมชน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 7,000

หนผา 10 / 192



PS65008421 : พพฒนาและยกระดพบบรรจชภพณฑฑเครชพองเงลน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบสสสอประชาสสมพสนธน

ออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน

ใชผเทคโนโลยมคอมพทวเตอรนมาประยคกตนใชผ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครสสองเงทน (สนาดสยปรตะละออ)

รายละเอวยด : พสฒนาโลโกผและออกแบบบรรจคภสณฑนสทาหรสบใสผเครสสองเงทน เพสสอใหผเปปน

เอกลสกษณนของชคมชนรวมทสขงเพสสอความสวยงามและเพทสมมมลคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เขวาสทนรทนทรน อ.เขวาสทนรทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เครสสองเงทนเขวาสทนรทนทรน

ออนไลนฑ : เครสสองเงทนเขวาสทนรทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เครสสองเงทนเขวาสทนรทนทรนมมเอกลสกษณนเฉพาะถทสนมมรมปแบบลวดลายทมสสวยงามและเปปนงานหสต
กรรมททามสอทมสเปปนการอนครสกษนภมมทปปญญาในทผองถทสนมมชสสอเสมยงและสรผางรายไดผใหผกสบชคมชนมาชผา
นานจขงตผองการใชผเทคโนโลยมเพสสอการประชาสสมพสนธนใหผกลสบมาเปปนทมสนผาสนใจมากกวผาเดทม อมกทสขง
มมการพสฒนาโลโกผและออกแบบบรรจคภสณฑนสทาหรสบใสผเครสสองเงทนเพสสอใหผเปปนเอกลสกษณนของ
ชคมชนรวมทสขงเพสสอความสวยงามและเพทสมมมลคผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 8,500

หนผา 11 / 192



PS65008814 : การพพฒนาและยกระดพบบรรจชภพณฑฑผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบสสสอประชาสสมพสนธน

ออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน

การใชผเทคโนโลยมดผานคอมพทวเตอรนมาประยคกตน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   สสสอทมสเผยแพรผ ทางหนสงสสอพทมพน โปสเตอรน โฆษณา โทรทสศนน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บรรจคภสณฑนผผาไหม

รายละเอวยด : พสฒนาโลโกผและออกแบบบรรจคภสณฑนสทาหรสบใสผผผาไหม เพสสอใหผเปปนเอกลสกษณน

ของชคมชนรวมทสขงเพสสอความสวยงามและเพทสมมมลคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เขวาสทนรทนทรน อ.เขวาสทนรทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผผาไหมเขวาสทนรทนทรน

ออนไลนฑ : เครสสองเงทนเขวาสทนรทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผผาไหมตทาบลเขวาสทนรทนทรนมมเอกลสกษณนของลวดลายและการทอผผาไหมทมสจากเดทมทอเพสสอใชผ
ภายในครสวเรสอนแตผปปจจคบสนมมการจทาหนผายผผาไหมอยผางแพรผหลายทสขงดผานตลาดออนไลนโดยมม
ลายประจทาอทาเภอทมสเปปนเอกลสกษณนทมสมาจากการแกะลายจากประเกสอมตะเกาและปกาเขวา(ดอก
เขวา)ซขสงบผงบอกถขงความเปปนอสตลสกษณนเฉพาะตสวทมสไดผนทามารสงสรรคนทสกทอเปปนลายอทาเภอเขวา
และเปปนผลทตภสณฑนอมกชนทดหนขสงทมสโดดเดผนของชคมชนมมการผลทตลายโบราณทมสเปปนเอกลสกษณน
เฉพาะถทสนและสรผางรายไดผใหผกสบชคมชนมาชผานานแตผดผวยสถานการณนโควทท19ททาใหผรายไดผลดลง
ตลาดซบเซาจขงตผองการใชผเทคโนโลยมเพสสอการประชาสสมพสนธนใหผกลสบมาเปปนทมสนผาสนใจเปปนทมสตผอง
การและเปปนการเพทสมชผองทางในการขายสะดวกตผอการเขผาถขงและการเพทสมมมลคผาโดยการสรผาง
เรสสองราวทมสเปปนเอกลสกษณนของพสขนทมสใหผเกทดความโดดเดผนและแตกตผางและเปปนทมสนทยมททาใหผ
ชคมชนกลสบมามมรายไดผเศรษฐกทจเกทดการหมคนเวมยนขขขนในชคมชน และอมกทสขงมมการพสฒนาโลโกผและ
ออกแบบบรรจคภสณฑนสทาหรสบใสผผผาไหม เพสสอใหผเปปนเอกลสกษณนของชคมชนรวมทสขงเพสสอความสวย
งามและเพทสมมมลคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 12,500

หนผา 12 / 192



PS65018025 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑผผาไหมหมพกโคลนสวธรรมชาตลลายอพตลพกษณฑตนาบลกระหาด (แบรนดฑ KH 

Silk)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมดผานสสสอสสงคมออนไลนน (Social Media Technology) สทาหรสบททาคอนเทนตน ชผวย

รสกษาความสสมพสนธนลมกคผา และททาการตลาดผผานโซเชมยลมมเดมย

กรรมวทธมการหมสกโคลนธรรมชาตท

กรรมวทธมการยผอมไหมจากพสชธรรมชาตทชนทดควบคคมความเขผมสมไดผ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานรสฐศาสตรน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมหมสกโคลนสมธรรมชาตทลายอสตลสกษณนตทาบลกระหาด (KH 

Silk)

รายละเอวยด : ผผาไหมมสดหมมสทอมสอแทผหมสกโคลนยผอมสมธรรมชาตทลายอสตลสกษณนตทาบลกระ

หาด (แบรนดน KH Silk)มมลวดลายอสตลสกษณนบผงบอกถขงทผองถทสน ไมผซทขาใคร สมไมผตกใชผอยผาง

ปลอดภสยเพราะกระบวนการผลทตทมสใชผสมจากธรรมชาตท ผผานกระบวนการหมสกโคลนจนนคผม

พลทขวไมผตผองอาบนทขายาซทขา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

คคณคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา ไดผแกผ ผผาไหมมสดหมมสทอมสอแทผหมสกโคลนยผอมสมธรรมชาตทลายอสต
ลสกษณนตทาบลกระหาด (แบรนดน KH Silk) มมลวดลายอสตลสกษณน ไมผซทขาใคร สมไมผตก ปลอดภสยไรผ
สารเคมมระคายเคสอง ผผานกระบวนการหมสกโคลนจนนคผมพลทขวไมผตผองอาบนทขายาซทขา นคผง หผม สวมใสผ
สบาย เหมาะทคกสภาพอากาศ 
ลมกคผา ไดผแกผ กลคผมขผาราชการ/ลมกจผางหนผวยงานตผาง ๆ ในและนอกตทาบล กลคผมนสกสะสมผผาไหมทมส
สนใจผผาไหมสมธรรมชาตท เปปนตผน
ชผองทางขาย ไดผแกผ ชผองทางออนไลนนผผาน Social Media ไดผแกผ TikTok, Line, Facebook, 
Instagram  ชผองทางออฟไลนน ไดผแกผ การขายในตทาบลและการขายภายนอกตทาบล 
ความสสมพสนธนกสบลมกคผาททาไดผดผวยการแสดงความจรทงใจตผอลมกคผา สทนคผามมตทาหนทสามารถเปลมสยน
ไดผทสนทม สสสอสารชผองทางออนไลนนผผาน Social Media มมระบบอสตโนมสตทตอบรสบลมกคผาทสนทม มมแอด
มทนใหผบรทการ มมชผองทางในการตทดตผอชสดเจน และจดบสนทขกขผอมมลลมกคผา เรมยกชสสอลมกคผา เปปนการ
สรผางความประทสบใจในความใสผใจลมกคผา
Revenue Streams (รายไดผของธครกทจ) ชรายไดผตผอปปเพทสมขขขนไมผตทสากวผา 30,000 บาท / ครสว
เรสอน
Key Resources (ทรสพยากรหลสก) ไดผแกผ อคปกรณนทอผผา ยผอมผผา ชผางมสดหมมส ชผางยผอมผผาสม
ธรรมชาตท ชผางทอกลผองบรรจคภสณฑน สถานทมสทอ และสถานทมสจทาหนผาย
Key Partnerships (พสนธมทตรหลสก) ไดผแกผ กลคผมแมผบผานทอผผาไหม กลคผมทอผผาไหมสมธรรมชาตทใน
จสงหวสดสครทนทรน รผานผผาไหมในจสงหวสดสครทนทรน คนขายครสสง เทศบาลตทาบลกระหาด สทานสกงาน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 18,000

หนผา 13 / 192



PS65018081 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑเพชพอเพลพมมมลคคาผผาไหมเกคา (ยคาม ยพง-ดว)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สารเคลสอบกสนนทขา

การสา ผงคอนเทผน ชผองทางการจสดจทาหนผาย ตลาดออนไลนน

บรรจคภสณฑน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยผาม ยสง-ดม)

รายละเอวยด : ยผามจากผผาไหมเกผาทมสยสงใชผไดผ-ใชผดม แบรนดน ยสง-ดม (YOUNG-DEE) กสนนทขาไดผ

โดยใชผนวสตกรรมเคลสอบสารกสนนทขา เสรทมสรผางเอกลสกษณนเฉพาะตสวทมสบผงบอกถขงทผองถทสน 

สามารถนทาไปปรสบใชผใหผเขผากสบไลฟฟสไตลนความชอบสผวนตสวไดผ ใชผแลผวดมดม ดมเดยกลง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ยผามจากผผาไหมเกผาทมสยสงใชผไดผ-ใชผดม แบรนดน ยสง-ดม (YOUNG-DEE) มมคคณคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา 
คสอ ความทสนสมสย  ทรงสวย ราคาถมก การใชผนวสตกรรมเคลสอบสารกสนนทขา มมหลายแบบ ลมกคผา
สามารถนทาไปปรสบใชผใหผเขผากสบไลฟฟสไตลนความชอบสผวนตสวไดผ เสรทมสรผางเอกลสกษณนเฉพาะตสวทมส
บผงบอกถขงทผองถทสน เปปนสทนคผาสรผางคคณคผาใหผกสบชคมชน สรผางความรมผ สรผางงานสรผางอาชมพและ
สรผางรายไดผใหผกสบชคมชน และสรผางคคณคผาใหผกสบผผาไหมเกผา เพราะผผาไหมเกผาทมสมมตทาหนทคนจะไมผ
นทยมใชผกสนเพราะความเชสสอถผาใสผจะไมผดมตผอตนเอง มมกลคผมลมกคผา ตสขงแตผอายค 18-60 ปป โดยจสด
จทาหนผายผผาน ชผองทางออนไลนนผผาน Social Media ไดผแกผ TikTok, Line, Facebook, 
Instagram  ชผองทางออฟไลนน ไดผแกผ การฝากขายในตทาบลและภายนอกตทาบล เชผน ตลาดนสด
ผผาไหมจสงหวสดสครทนทรน รผานผผาไหมในตสวเมสอง การออกรผานในงานตผาง ๆ ของจสงหวสด และปาก
ตผอปากของลมกคผา เราจะรสกษาความสสมพสนธนกสบลมกคผา โดยใชผชผองทางออนไลนนผผาน Social 
Media มมระบบอสตโนมสตทตอบรสบลมกคผาทสนทม มมแอดมทนใหผบรทการใหผคทาแนะนทา/ตอบคทาถาม  บรทการ
ลมกคผาอยผางเปปนมทตร แนะนทาสทนคผาอยผางละเอมยดแกผผมผทมสสนใจ ตอบคทาถามและดมแลลมกคผาหลสงการ
ขาย มมชผองทางในการตทดตผอชสดเจน และจดบสนทขกขผอมมลลมกคผา เรมยกชสสอลมกคผา สรผางความ
ประทสบใจในความใสผใจลมกคผา ซขสงรายไดผของธครกทจตผองเพทสมขขขนไมผตทสากวผา 30,000 บาท / ครสว
เรสอน โดยใชผทรสพยากรหลสก ไดผแกผ เงทนทคนซสขอผผาไหมเกผา วสสดค/อคปกรณน จสกรเยยบกระเปปา ชผาง
เยยบกระเปปา ถคงบรรจคภสณฑน มมพสนธมทตรหลสก การแลกเปลมสยนขผอมมลตผาง ๆ ทมสจทาเปปนตผอการ
พสฒนายอดขายและความเตทบโตของผลทตภสณฑน +เครสอขผายทางการคผา การยกระดสบสทนคผา การ
สรผางมมลคผาเพทสม และกลคผมลมกคผาใหมผ ๆ ไดผแกผ กลคผมแมผบผานแกใหญผ กระเปปาผผาไหมประกามวน รผาน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 45,000

หนผา 14 / 192



PS65003599 : ละแวกะดาม & ถพพวกระจก By บผานผชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพทสมชผองทางออนไลนน

การออกแบบผลทตภสณฑน  packaging ใหผมมคคณภาพและมาตรฐาน

การใชผเครสสองอบแหผงทมสมมประสททธทภาพมากยทสงขขขน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผงปมนาละแวกะดามบผานผสอ

รายละเอวยด : เปปนผงปมนาละแวกะดามแบบอบแหผง (แกงคสสวปมแบบผงอบแหผง) คสออาหารในวทถม

วสฒนธรรมทมสเปปนอสตลสกษณนพสขนถทสนซขสงมมปมนาเปปนวสตถคดทบหลสกในการแปรรมปใหผสะดวกในการ

ประกอบอาหาร โดยมมคคณคผาทางโภชนาการอาหาร เชผน โปรตมนและแคลเซมสยมชสขนดมทมสอคดมไป

ดผวยไคตทนและไคโตซาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บผานผสอ อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100082905892426

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ละแวกะดาม ( แกงคสสวปม )  คสออาหารในวทถมวสฒนธรรมทมสเปปนอสตลสกษณนพสขนถทสนของจสงหวสดสครทนทรน 
ซขสงมมกระบวนการในการททาทมสซสบซผอนหลายขสขนตอนในการประกอบอาหาร ของคนรคผนใหมผจขงหา
แนวทางในการลดปปญหาใหผการประกอบอาหาร ละแวกะดาม ( แกงคสสวปม )  จขงคทดวทธมการแปรรมป
อาหารโดยผผานกระบวนการทางวททยาศาสตรนใหผสะดวกตผอการประกอบอาหารใหผงผายมากยทสงขขขน
โดยการแปรรมปเปปนผงปมนาละแวกะดามแบบอบแหผง ( แกงคสสวปม ) ผงปมนาละแวกะดามแบบอบ
แหผงนสขนสามารถรสบประทานไดผงผายและยสงเกยบรสกษาไดผนานจขงสามารถนทาผงปมนาละแวกะดาม
แบบอบแหผงมาจสดจทาหนผายไดผหลากหลายชผองทาง โดยมมวทธมการสรผางรายไดผ จะเนผนไปในเรสสอง
ของการปรสบปรคงรสชาตทและความนผาสนใจของบรรจคภสณฑน และเพสสอใหผทคกคนไดผเขผาผลทตภสณฑน
ถขงไดผมากขขขนจขงสรผางชผองทางการจสดจทาหนผายในรมปแบบออนไลนนในทคกชผองทาง เชผน Tiktok 
Facebook Line Instagram Shopee Lazada เปปนตผน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 15 / 192



PS65012810 : ละแวกะดาม&ถพพวกระจก by บผานผชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพทสมชผองทางออนไลนน

การออกแบบผลทตภสณฑน Packaging ใหผมมคคณภาพและมาตรฐาน

การใชผเครสสองทคผนแรงเพสสอลดเวลาในการททาผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถสสวกระจก

รายละเอวยด : มมถสสวลทสงเปปนวสตถคดทบหลสกในการแปรรมปและเปปนวสตถคดทบทมสมมคคณประโยชนนทมสรผาง

กายจะไดผรสบจากการทานคสอโปรตมนชผวยเสรทมสรผางกลผามเนสขอไบโอตทนหรสอวทตามทนบม 7 เปปน

สผวนสทาคสญตผอการสรผางเลยบผมและผทวหนสงใหผมมสคขภาพดมกากใยชผวยในการขสบถผายและกรด

ไขมสนทมสมมประโยชนน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บผานผสอ อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100082905892426

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

นทาผลผลทตทางการเกษตรทมสมมอยมผในทผองถทสนหรสอพสชทมสมมอยมผในทผองถทสน มาประยคกตนใชผใหผเกทด
ประโยชนน โดยการนทาถสสวลทสงมาใชผเปปนสผวนผสมในการททาอาหารใหผนผารสบประทานมากยทสงขขขนโดย
ผผานกระบวนการทางวททยาศาสตรนโดนนทาจคดแขยงทมสเปปนผลทตภสณฑนทมสมมในทผองถทสน ทมสมมวสตถคดทบใน
การผลทตจทานวนมากและผลทตไดผจทานวนมากตผอวสน
ในสผวนของชผองทางการขายวทธมการสรผางรายไดผ จะเนผนไปในเรสสองของการปรสบปรคงสมสสนและ
ความนผาสนใจของบรรจคภสณฑน และสรผางชผองทางจทาหนผายในรมปแบบออนไลนนในทคกชผองทาง เชผน 
Facebook Line Instagram Shopee Lazada เปปนตผน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 16 / 192



PS65005272 : ผพกกะแยงในกระถาง ไมผประดพบรพบประทานไดผ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วทธมปลมกและการดมแลรสกษาทมสเหมาะสมตผอการปลมกผสกกะแยงในกระถาง

การออกแบบและตกแตผงกระถางใหผสวยงาม

การหาชผองทางการตลาดและจสดจทาหนผาย

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บคเเกรงกะเเยงงาม

รายละเอวยด : นวสตกรรมการปลมกไมผประดสบกระถาง เนสสองจากผสกกะแยง เปปนพสชทมสมมกลทสน

หอมเฉพาะตสว ลสกษณะลทาตผน ใบ และดอก มมความสวยงาม และเปปนพสชสมคนไพรมาก

สรรพคคณ นทยมนทามาใชผในการปรคงอาหาร หรสอรสบประทาน เปปนการนทาผสกกะแยง มาปลมกใน

กระถาง ตผอยอดเพทสมมมลคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บคแกรง อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดชคมชน

ออนไลนฑ : บคแกรงกะแยงหอม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผสกกะแยง (Rice paddy herb) นทามาปลมกในกระถาง นอกจากจะททาใหผเกยบใชผไดผงผายเวลาตผอง
การ ยสงชผวยใหผสภาพแวดลผอมมมความสวยงาม บรรยากาศมมกลทสนหอมอผอนๆ จากนทขามสนหอม
ระเหยธรรมชาตท ทดแทนนทขาหอมปรสบอากาศ เปปนการนทาสทสงทมสมมในชคมชน มาตผอยอดเพทสมมมลคผา 
พสฒนากระถางบรรจคภสณฑนใหผสวยงาม และททาการ ตลาด หาชผองทางจทาหนผาย สรผางเปปน
ผลทตภสณฑน บคแกรงกะแยงงาม นวสตกรรมการปลมกไมผประดสบกระถาง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 17 / 192



PS65006234 : บชแกรงกะแยงหอม ผพกกะแยงแหผงพรผอมใชผ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการออกแบบบรรจคภสณฑน

นวสตกรรมการอบแหผง

เทคโนโลยมการจสดเกยบแบบสมญญากาศ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : บคแกรงกะแยงหอม

รายละเอวยด : ผสกกะแยงอบแหผงพรผอมใชผ  เพสสอยสดอายคการวางจทาหนผาย เกยบไวผไดผนาน มมผสกกะ

แยงรสบประทานแมผไมผใชผฤดมกาล ใชผสะดวกทคกทมสทคกเวลา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บคแกรง อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดชคมชน

ออนไลนฑ : บคแกรงกะแยงหอม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

- ผลทตภสณฑน : บคแกรงกะยงหอม (ผสกกะแยงอบแหผง) นทาผสกกะแยงทมสมมอยมผในทผองถทสนมาแปรรมป
เปปนวสตถคดทบ สทาหรสบประกอบอาหาร จสดบรรจคใสผบรรจคภสณฑนทมสโดดเดผนดขงดมดความสนใจและ
สามารถหยทบใชผไดผอยผางสะดวก
- สรผางแบรนดนและบรรจคภสณฑนทมสนผาสนใจ
- การตลาด : สรผางเพจfacebook ประชาสสมพสนธน จสดจทาหนผายในรมปแบบออนไลนน จสดจทาหนผาย
ตามทผองตลาดในทผองถทสน หผางสรรพสทนคผา
- ราคาจสดจทาหนผาย : ราคาตผอชทขน 35 บาท จสดโปร 3 ชทขน 100 บาท

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 18 / 192



PS65011172 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑเพชพอเพลพมมมลคคาสลนคผาเกษตร ตนาบลลชคมระวว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

เพทสมคคณคผาทางโภชนาการ

พสฒนาชผองทางการจสดจทาหนผายสทนคผา

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไขผเคยมสมคนไพรบผานหนองเหลยก

รายละเอวยด : พสฒนาไขผเคยมจากสมตรดสขงเดทม ทมสมมแคผการดองเกลสอ ใหผมมกลทสนหลากหลายมาก

ดผวยสรรพคคณจากสมคนไพร ไดผแกผ กลทสนตผมยทา กลทสนอสญชสน กลทสนใบเตย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ลคผมระวม อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไขผเคยมสมคนไพรบผานหนองเหลยก

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลลคผมระวม อทาเภอจอมพระ จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เปปนการนทาไขผเปปดและสมคนไพรทมสเปปนวสตถคดทบหลสกจากในชคมชน เพสสอเปปนการเพทสมรายไดผใหผกสบ
ชคมชนมาใชผในการพสฒนาสทนคผาเปปนไขผเคยมสมคนไพร โดยมมโดยมมการควบคคมคคณภาพและ
ปรทมาณ มมกระบวนการดองแบบดสขงเดทมและไดผมมการเพทสมคคณคผาทางโภชนาการ โดยมมกลคผมเปปา
หมายในการจสดจทาหนผาย ในการจสดจทาหนผายคสอกลคผมลมกคผาทมสอาศสยอยมผในชคมชนพสขนทมสใกลผเคมยงและ
มมการจสดจทาหนผายผผานทางออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 19 / 192



PS65011651 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑเพชพอเพลพมมมลคคาสลนคผาเกษตรตนาบลลชคมระวว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

จสดอบรมพสฒนาสทนคผาและบรรจคภสณฑน

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมสใกลผเคมยงและฟอรนมออนไลนน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผสกอทนทรมยนบผานตากวนนผอย

รายละเอวยด : ชาวบผานในตทาบลลคผมระวมมมการจสดตสขงกลคผมผมผผลทตผสกอทนทรมยนบผานตากวนนผอย 

ซขสงไดผปลมกผสกปลอดสารพทษ ผลทตปคปยหมสกอทนทรมยน เพสสอจทาหนผายเปปนรายไดผเสรทม เนผนใชผ

ภมมทปปญญาชาวบผาน ใชผปคปยคอก ปคปยพสชสด และปคปยชมวภาพปรสบปรคงบทารคงใหผอคดมสมบมรณน ผล

ผลทตทมสไดผจขงไมผมมสารพทษตกคผาง ปลอดภสยตผอผมผบรทโภคและไมผททาลายสภาพแวดลผอม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ลคผมระวม อ.จอมพระ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผสกอทนทรมยนบผานตากวนนผอย

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลลคผมระวม อทาเภอจอมพระ จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ในปปจจคบสนผมผบรทโภคหสนมาใสผใจดมแลสคขภาพกสนมากยทสงขขขน นอกเหนสอการออกกทาลสงกาย เพสสอ
สคขภาพแลผว การรสบประทานอาหารกยเปปนอมกทางเลสอกหนขสงทมสผมผบรทโภคใหผความสทาคสญเปปนอยผาง
มากโดยอาหารสคขภาพทมสกทาลสงเปปนทมสนทยมเปปนอยผางมาก กยคสอผสกเกษตรอทนทรมยน คสอผสกทมสปลมก
โดยไมผใชผสารเคมมใดๆตลอดกระบวนการการปลมก ตสขงแตผกระบวนการเตรมยมการเพาะปลมก การ
เตรมยมดทน การดมแลรสกษา และการเกยบเกมสยวผลผลทตททาใหผปลอดภสยตผอทคกระบบ ซขสงในปปจจคบสน
ตลาดอทนทรมยนกทาลสงไดผรสบความนทยมเพทสมขขขนอยผางมาก ผมผบรทโภคมมแนวโนผมเพทสมขขขนอยผางตผอเนสสอง 
รวมถขงมมเกษตรกรทมสหสนมาททาเกษตรอทนทรมยนเพทสมมากขขขน ททาใหผรายไดผหลสกของเกษตรกรมา
จากการจทาหนผายผสกอทนทรมยนทสขงแบบออฟไลนน ออนไลนน ใหผแกกลคผมลมกคผาในชคมชน พสขนทมสตผางๆ มม
บรทการหลสงการจทาหนผาย มมการรมวทวสทนคผา บรทการจสดสผงฟรมแกพสขนทมสใกลผเคมยง เพสสอนทาผลทมสไดผรสบ
มาพสฒนาสทนคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 20 / 192



PS65010724 : เพลพมพมนมมลคคาขผาวหอมมะลล  ตนาบลชชมพลบชรว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รถเกมสยวขผาว

เครสสองสมขผาว

เครสสองซมลสมญญากาศ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวหอมมะลท U2T ตทาบลชคมพลบครม

รายละเอวยด : ขผาวหอมมะลท เปปนการพสฒนาบรรจคภสณฑน ตราสสญลสกษณนสทนคผา ของขผาวหอม

มะลท เพสสอเพทสมคคณภาพ และสผงเสรทมชผองทางจทาหนผายผลทตภสณฑน เพทสมการสรผางรายไดผใหผกสบ

ชคมชน ซขสงสอดคลผองกสบสภาพปปญหา และความตผองการของชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ชคมพลบครม อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ดาวชคมพลบครมการคผา

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลชคมพลบครม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขผาวหอมมะลทไดผรสบการขขขนทะเบมยนเปปนขผาวสทสงบผงชมขทางภมมทศาสตรนหรสอขผาว GI (Geographical 
Indication) เปปนสทนคผาทมสปลอยภสยจากสารเคมม โดยไดผราคาถมกไมผผผานพผอคผาคนกลาง ใหผภาพ
ลสกษณนของคนรคผนใหมผใสผใจสคขภาพ เปปาหมายกลคผมลมกคผาคสอลมกคผาทมสใสผใจในสคขภาพ ลมกคผาทมสตผอง
การขผาวปลอดสารเคมม 100 % กลคผมลมกคผาสมงวสย กลคผมลมกคผาแมผบผาน กลคผมคนอาศสยในคอนโด และ
เพทสมรายไดผใหผกสบคนในชคมชน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 30,000

หนผา 21 / 192



PS65011125 : เพลพมพมนมมลคคาขผาวหอมมะลล ตนาบลชชมพลบชรว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โรงเรสอนเลมขยงจทขงหรมด

เครสสองซมลสมญญากาศ

ระบบหยอดนทขาใหผอาหารจทขงหรมด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จทขงหรมดอทนทรมยน

รายละเอวยด : ในชผวงทมสจทขงหรมดมมจทานวนมากเกทนความตผองการของตลาด ททาใหผผลผลทตราคา

ตกตทสา เพสสอเพทสมคคณภาพ และสผงเสรทมชผองทางจทาหนผายผลทตภสณฑน เพทสมการสรผางรายไดผใหผ

กสบชคมชน ซขสงสอดคลผองกสบสภาพปปญหา และความตผองการของชคมชน ตทาบลชคมพลบครม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ชคมพลบครม อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ดาวชคมพลบครมการคผา

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลชคมพลบครม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

จทขงหรมดเปปนแมลงทมสมมโปรตมนสมง ปลอดภสยจากสารเคมม ไดผราคาถมกโดยไมผผผานพผอคผาคนกลาง ใหผ
ภาพลสกษณนใหมผของแมลง เปปาหมายกลคผมลมกคผาคสอลมกคผาทมสใสผใจในสคขภาพ ลมกคผาทมสตผองการขผาว
ปลอดสารเคมม 100 % กลคผมลมกคผาสมงวสย กลคผมลมกคผาแมผบผาน กลคผมคนอาศสยในคอนโด และเพทสมราย
ไดผใหผกสบคนในชคมชน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 28,000

หนผา 22 / 192



PS65027926 : กระเปปาผผาไหมลายยกดอกและออกแบบบรรจชภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การนทาผผาไหมลายยกดอกทมสมมเฉพาะในตทาบลนาหนองไผผมาททาเปปนกระเปปาเพสสอสรผางมมลคผา

ใหผเปปนผลทตภสณฑนชทขนใหมผ

2. ผผาไหมลายยกดอกเปปนการออกแบบบรรจคภสณฑน (โลโกผ)

3. นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผผานาหนองไผผ

รายละเอวยด : การนทาผผาไหมจากชคมชนบผานดมผนาหนองไผผทมสมมการทอผผาไหมทมสเปปนเอกลสกษณน

ของหมมผบผานนทามาแปรรมปผลทตภสณฑนเพสสอสรผางมมลคผาใหผกสบชคมชน โดยการออกแบบกระเปปาผผา

และนทาเอาผผาไหมมาใชผในการททากระเปปา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นาหนองไผผ อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กระเปปานาหนองไผผ

ออนไลนฑ : กลคผมสตรมทอผผาไหมลายยกดอกบผานดมผนาหนองไผผ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การนทาผผาไหมจากชคมชนบผานดมผนาหนองไผผทมสมมการทอผผาไหมทมสเปปนเอกลสกษณนของหมมผบผานนทามา
แปรรมปผลทตภสณฑนเพสสอสรผางมมลคผาใหผกสบชคมชน โดยการออกแบบกระเปปาผผาและนทาเอาผผาไหมมา
ใชผในการททากระเปปา

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 39,000

หนผา 23 / 192



PS65027934 : กระเปปาผผาไหมลายยกดอกและออกแบบบรรจชภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.การนทาวสสดคทมสเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอมมาออกแบบใหผเปปนกลผองบรรจคภสณฑนชทขนใหมผ

2. การออกแบบบรรจคภสณฑน (โลโกผ)

3. นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Packaging design by Nanongphai

รายละเอวยด : บรรจคภสณฑนประเภทถคงกระดาษ และกลผองบรรจคภสณฑน ทมสปรากฏ Logo ของชคม

ชนบผานดมผนาหนองไผผ เพสสอการจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนจากผผาไหม เพสสอสรผางมมลคผาใหผกสบสทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นาหนองไผผ อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมสตรมทอผผาไหมลายยกดอก ต.นาหนองไผผ อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

ออนไลนฑ : กลคผมสตรมทอผผาไหมลายยกดอก ต.นาหนองไผผ อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เปปนการยกระดสบสทนคผา ผลทตภสณฑนในตทาบล สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 7,900

หนผา 24 / 192



PS65003190 : เสผนทางทคองเทวพยว ชลม ชชอป แชรฑ วลถวชชมชนทชคงกชลารผองไหผ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการสสสอสารการทผองเทมสยว

นวสตกรรมกระบวนการ

นวสตกรรมสสสอชคมชนภมมทปปญญาทผองถทสน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสผนทางทผองเทมสยว : ชทม ชยอป แชรน “วทถมชคมชนทคผงกคลารผองไหผ” (Chim 

Shop Share “Thung Kula Ronghai Community Base Tourism”

รายละเอวยด : แพยกเกจเทมสยว trip 1 วสนtrip 1-เสผนไหมสมผสายธารา ชมวทถมชมวทตการทอผผา,การ

ททาเกษตรผสมผสาน,เทมสยวทะเลสาบทคผงกคลา trip 2-เทมสยวนมขสคขใจ สไตลนวทถมชมวทตชาวทคผงกคลา ชม

การททาเกษตรพอเพมยง,การปลมกหมผอนเลมขยงไหม,เทมสยวทะเลสาบทคผงกคลา,ชมการทอผผา,ขนม

พสขนบผาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ไพรขลา อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ขผอมมลตทาบลไพลขลา
    ตทาบลไพรขลาตสขงอยมผในพสขนทมสทคผงกคลารผองไหผ เปปนชคมชนทมสมมความหลากหลายทางวสฒนธรรม
ซขสงเกทดจากการหลอมรวมของวสฒนธรรมลาว สผวย และเขมร มมผลทตภสณฑนขผาวหอมมะลท ผผา
ไหมลายพสขนบผาน วสฒนธรรมทผองถทสน สวนเกษตรผสมผสาน และทรสพยากรธรรมชาตททมสมมชสสอ
เสมยง ไดผแกผ ทะเลสาบทคผงกคลา เหมาะกสบการสรผางและสผงเสรทมเสผนทางทผองเทมสยว : ชทม ชยอป แชรน “
ทผองเทมสยววทถมชคมชนทคผงกคลารผองไหผ” สอดคลผองกสบยคทธศาสตรนขององคนการบรทหารสผวนตทาบล
ไพรขลาทมสตผองการสผงเสรทมการทผองเทมสยวภายในตทาบล โดยการสผงเสรทมกทจกรรมดผานการทผอง
เทมสยว ทสขงนมขการสผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน จขงเปปนประเดยนสทาคสญทมสจะนทาไปสมผการ
พสฒนาศสกยภาพในการเปปนผมผประกอบการใหผมมขมดความสามารถในการแขผงขสน โดยใชผประโยชนน
จากผลงานวทจสย เทคโนโลยม และนวสตกรรม

ขผอมมลแหลผงทผองเทมสยวทมสมมศสกยภาพ ไดผแกผ
   1. กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานมผวงสวรรคน

2. ทะเลสาบทคผงกคลา
3. สวนเกษตรผสมผสาน
ขผอมมลกทจกรรม มมดสงนมข
1. ชมวทถมชมวทต เรมยนรมผการมสดหมมส การมสดลายผผา การทอผผา และเทคนทคการทอผผาทมสเปปน

เอกลสกษณน
2. การททาพรมเชยดเทผาจากเศษผผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 25 / 192



PS65003160 : ผผาไหมบผานมควงสวรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการบทาบสดนทขาจากสมยผอมผผาไหมแบบไมผใชผพลสงงาน

นวสตกรรมสสสอชคมชนภมมทปปญญาทผองถทสน

นวสตกรรมกระบวนการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมบผานมผวงสวรรคน (Ban Muang Sawan Silk)

รายละเอวยด : ผผาไหมทอมสอ ความยาว 2 เมตรครขสง/ผสนราคาตผอผสน1.ลายโฮลเปราะ 2,200 

บาท2.ลายลทาอผอย 2,000 บาท3.ลายขนมปปง 2,000 บาท4.ลายแหวนเพชร 2,400 บาท5.

ลายขอศทรทวรรณ 2,200 บาท6.ลายแมงมคม 2,000 บาท7.ลายใบไมผ 2,000 บาท8.ลายการ

บทน 2,100 บาท9.ลายจรวด 2,000 บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ไพรขลา อ.ชคมพลบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผผาไหมบผานมผวงสวรรคน

ออนไลนฑ : นวสตวทถม สครทนทรน มผวงสวรรคน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

กลคผมอาชมพสตรมทอผผาไหมบผานมผวงสวรรคน กผอตสขงเมสสอปป พ.ศ. 2550 โดยมมวสตถคประสงคนเพสสอ
พสฒนาชคมชนใหผมมรายไดผ ปปจจคบสนมมสมาชทก จทานวน 24 คน แตผมมคนทอผผา จทานวน 10 คน ประธาน
กลคผม ไดผแกผ นางลทาไพ ยางสคข ทสขงนมขกลคผมสตรมทอผผาจะทอผผาไหมเปปนอาชมพเสรทม โดยชผวงเวลาทมสมม
ผลทตภสณฑนออกจทาหนผายมากทมสสคดจะเปปนชผวงหลสงฤดมเกยบเกมสยว เนสสองจากจะมมทคนในการซสขอวสตถค
ดทบในการทอผผา และมมเวลาวผางจากการททานา จคดเดผน คสอ มมความละเอมยดประณมต คงความเปปน
เอกลสกษณนของชาวบผานบผานโพนมผวง - มผวงสวรรคน สมไมผตก ไดผรสบรางวสล OTOP 5 ดาวตสขงแตผปป 
พ.ศ. 2552 จนถขงปปจจคบสน และมมการตรวจสอบและรสบรองมาตรฐานผลทตภสณฑนชคมชน GO (
สมอ.) ของกระทรวงอคตสาหกรรม ทสขงนมขกลคผมสตรมทอผผาไหมมมลายผผาไหมทมสมมความประณมต 
ละเอมยด สมสดใส และคงทน โดยเฉพาะผผาลายโบราณ สมาชทกมมประสบการณนในการเลสอกวสตถค
ดทบในการทอผผาไหม มมรายไดผเฉลมสยตผอเดสอน 50,000-100,000 บาท แตผจากการศขกษาปปญหา
และอคปสรรค พบวผา ในการผลทตผผาไหมมมมขสขนตอนในการมสดหมมส และทอใชผเวลานาน และกทาลสง
การผลทตไมผเพมยงพอ เนสสองจากขาดคนทอผผา ซขสงปปจจคบสนคนทอผผาจะมมอายคมากกวผา 35 ปป ใน
ขณะทมสคนรคผนใหมผ ทมสอายคนผอยกวผา 35 ปป มมจทานวนนผอย ททาใหผในอนาคตอาจจะขาดแคลนคนทอผผา 
และทสกษะ ภมมทปปญญาในการทอผผาพสขนเมสองอาจหายไปจากชคมชน ดสงนสขน การเพทสมผลทตภาพการ
ผลทตผผาไหมพสขนเมสองจขงเปปนประเดยนสทาคสญทมสจะนทาไปสมผการพสฒนาศสกยภาพในการเปปนผมผ
ประกอบการใหผมมขมดความสามารถในการแขผงขสน โดยใชผประโยชนนจากผลงานวทจสย เทคโนโลยม 
และนวสตกรรม ขผอมมลผลทตภสณฑนในโครงการนมขคสอ ผผาไหมของกลคผมสตรมทอผผาไหมบผานมผวง
สวรรคน เปปนผผาไหมทอมสอสมเคมม โดยทอลายทมสมมความนทยมในขณะนสขน หรสอตามคทาสสสงซสขอเปปนหลสก 

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 176,000

หนผา 26 / 192



PS65017097 : สบมคสมชนไพร จากนนพาอผอย by U2T ตนาบลกระโพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรนมออนไลนน

แมผพทมพนสบมผ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมผสมคนไพร จากนทขาอผอย by U2T ตทาบลกระโพ

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑน สบมผสมคนไพร จากนทขาอผอย    ใชผบทารคงผทวและ ใชผททาความสะอาดผทว

หนผาและผทวกาย  ชผวยชทาระลผางสทสงสกปรก ชผวยลดการสะสมของแบคทมเรมย พรผอมดผวยเตทม

เตยมความชคผมชสสน ชผวยใหผผทดแลดมอผอนเยาวนอยผางเปปนธรรมชาตท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระโพ อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน/สหกรณนชคมชน

ออนไลนฑ : สารพสดอผอย https://www.facebook.com/profle.php?id=100084718444638

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1 พสฒนาสทนคผาใหผตรงความตผองการของทผองตลาด2 สรผางความแตกตผางผลทตภสณฑน
สทนคผาทมสดมมมคคณภาพเหนสอผลทตคมผแขผงรายอสสน3 แพคเกยจบรรจคภสณฑนโดยออกแบบใหผใชผงานไดผ
งผายและเหมาะสมกสบผลทตภสณฑนและนทาสทสงทมสหาไดผในชคมชนมาประยคกตนใหผนผาสนใจมากยทสงขขขน4

สทนคผามมคคณสมบสตท

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,500

หนผา 27 / 192



PS65029200 : นนพาตาลอผอย ออกแกนลค by U2T ตนาบลกระโพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรนมออนไลนน

เครสสองเคมสยวนทขาตาล

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยมพสฒนาคคณภาพผลผลทตทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาตาลอผอย ออกแกนทค by U2T ตทาบลกระโพ

รายละเอวยด : • เปปนผลทตภสณฑน นทขาตาลอผอย ออกแกนทค  ผลทตจากอผอยธรรมชาตท 100%•

ใหผกลทสนหอมจากอผอยธรรมชาตท• ชผวยเพทสมสมสสน และรสชาตทอาหารใหผหวานอรผอยกลม

กลผอม• เหมาะกสบเมนมอาหารคาว ขนมหวาน และ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระโพ อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ฝากขายตามรผานคผาชคมชน หรสอ สหกรณนชคมชนตผางๆ

ออนไลนฑ : สารพสดอผอย https://www.facebook.com/profle.php?id=100084718444638

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1 พสฒนาสทนคผาใหผตรงความตผองการของทผองตลาด
2 สรผางความแตกตผางผลทตภสณฑนสทนคผาทมสดมมมคคณภาพเหนสอผลทตคมผแขผงรายอสสน
3 แพคเกยจบรรจคภสณฑนโดยออกแบบใหผใชผงานไดผงผายและเหมาะสมกสบผลทตภสณฑนและนทาสทสงทมสหา
ไดผในชคมชนมาประยคกตนใหผนผาสนใจมากยทสงขขขน
4 สทนคผามมคคณสมบ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 4,500

หนผา 28 / 192



PS65018331 : การสคงเสรลมการขายและการตลาดผผาไหม กชลา สะเรชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการทอผผาไหมดผวยกมสทอผผา และการททาสมจากวสสดคธรรมชาตท และเคมม

เทคโนโลยมการเพทสมชผองทางจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนทางออนไลนน

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหม กคลา สะเรยน

รายละเอวยด : ผผาไหมเปปนภมมทปปญญาทผองถทสนทมสไดผรสบการถผายทอดจากรคผนสมผรคผน จนเกทดเปปน

สทนคผาเครสสองนคผงหผมทมสหลากหลาย หากสทสงนมขไดผรสบการออกแบบบรรจคภสณฑน การประชาสสมพสนธน 

และการตลาดออนไลนนทมสดมจะททาใหผเกทดรายไดผในชคมชนมากขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทคผงกคลา อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : KULASAREN

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/KULASAREN

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจของผผาไหม สะเรยน ตทาบลทคผงกคลา อทาเภอทผาตมม จสงหวสดสครทนทรน มมรายละเอมยด ดสงนมข

1. พสนธกทจ (KEY PARTNERS)  ไดผแกผ 
     1.1. กลคผมผมผปลมกหมผอนเลมขยงไหม ตทาบลทคผงกคลา 
     1.2. กลคผมทอผผาไหม ตทาบลทคผงกคลา 
     1.3. บรทษสทขนสผง 
     1.4. โรงงานผลทตบรรจคภสณฑน 
     1.5. ตสวแทนจทาหนผายผผาไหม ตทาบลทคผงกคลา  

2. กทจกรรมหลสก (KEY ACTIVITIES) ไดผแกผ 
     2.1. การสรผาง Content ประชาสสมพสนธน Promote และจทาหนผายสทนคผา 
     2.2. จสดเตรมยมสทนคผาเพสสอจทาหนผาย 
     2.3. ตรวจสอบคคณภาพสทนคผา 
     2.4. พมดคคยกสบลมกคผา 

3. ทรสพยากรหลสก (KEY RESOURCES) ไดผแกผ 
     3.1. เงทนทคน 
     3.2. ลทขสททธทธ 

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 29 / 192



PS65019102 : การพพฒนาบรรจชภพณฑฑขผาวหอมมะลลนลลสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพทสมชผองทางจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนทางออนไลนน

ใชผเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจคภสณฑน

เทคโนโลยมการเกษตร เชผน รถไถ รถเกมสยว โรงสมขผาว

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรนกคลา สะเรยน

รายละเอวยด : ขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรน เปปนสทนคผา OTOP ทมสผลทตไดผมาก หากสทสงนมขไดผรสบการ

ออกแบบบรรจคภสณฑน การประชาสสมพสนธน การททาการตลาดออนไลนนทมสดม จะททาใหผเกทดรายไดผใน

ชคมชนมากขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทคผงกคลา อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : KULASAREN

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/KULASAREN

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจของขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรน ตทาบลทคผงกคลา มมรายละเอมยด ดสงนมข
1. พสนธกทจ KEY PARTNERS 
     1.1. กลคผมผมผปลมกขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรน ตทาบลทคผงกคลา 
     1.2. บรทษสทขนสผง 
     1.3. โรงงานผลทตบรรจคภสณฑน 
     1.4. ตสวแทนจทาหนผายขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรนตทาบลทคผงกคลา
2. กทจกรรมหลสก KEY ACTIVITIES 
     2.1. การสรผาง Content ประชาสสมพสนธน Promote และจทาหนผายสทนคผา 
     2.2. จสดเตรมยมสทนคผาเพสสอจทาหนผาย 
     2.3. ตรวจสอบคคณภาพสทนคผา 
     2.4. พมดคคยกสบลมกคผา
3. คคณคผาสทนคผา/บรทการ VALUE PROPOSITIIONS 
     3.1. ขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรนปลอดสารพทษ  
     3.2. ขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรนทมสมมสารอาหารทมสจทาเปปนตผอรผางกาย 
     3.3. ขผาวหอมมะลทนทลสครทนทรนทมสเปปนสทนคผาทมสสามารถเปปนของฝาก 
     3.4. การสนสบสนคน และอนครสกษนพสนธคนขผาวทผองถทสน ตทาบลทคผงกคลา
4. ความสสมพสนธนกสบลมกคผา CUSTOMER RELATIONSHIPS 
     4.1. มมบรทการแนะนทาสทนคผา 

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 6,000

หนผา 30 / 192



PS65016468 : นนพาอผอยหวานละมชนลลพน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ปรสบปรคงผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนทสขงดผานขนาดและการจสดเกยบใหผมมความเหมาะสม

2. เพทสมมมลคผาใหผกสบนทขาอผอย

3. นทาสทนคผาไปจสดจทาหนผายผผาน Facebook

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาอผอยหวานละมคนลทขน

รายละเอวยด : คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบคสอนทขาอผอยคสขนสดเปปนเครสสองดสสมทมสชผวยดสบกระหายคลาย

รผอนททาใหผรผางกายสดชสสนจากโครงการแรกไดผนทาอผอยสายพสนธคนสคพรรณบครม 50 มาแปรรมปเปปน

อผอยคสขนนทขา ดสงนสขนโครงการนมขกยจะนทาอผอยสายพสนธคนเดทมมาตผอยอดและเพทสมมมลคผา โดยจะนทามา

แปรรมปเปปนวคผนอผอย จะออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมความทสนสมสยมากขขขน และจะนทามาจสดจทาหนผาย

ตามรผานคผาชคมชน 15 หมมผบผาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บะ อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน

ออนไลนฑ : Organic Sweet

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

พสนธมทตร: ผมผเขผารผวมปลมกอผอย กทจกรรม: รผานคผาชคมชน ทรสพยากรหลสก: อผอย คคณคผา: ดสบ
กระหายคลายรผอน ความสสมพสนธนกสบลมกคผา: 10 แถม 1 ลมกคผา: ทคกเพศทคกวสย ชผองทาง: รผานคผา
ชคมชน, เฟซบคตก ตผนทคน: อผอย แรงงาน บรรจคภสณฑน กระแสรายไดผ: รายไดผจากการจทาหนผายสทนคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 31 / 192



PS65017516 : วชผนอผอยหวานละมชนใจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ปรสบปรคงผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนทสขงดผานขนาดและการจสดเกยบใหผมมความเหมาะสม

2. เพทสมมมลคผาใหผกสบนทขาอผอยดผวยการนทามาแปรรมปเปปนวคผนอผอย

3. นทาสทนคผาไปจสดจทาหนผายผผาน Facebook

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วคผนอผอยหวานละมคนใจ

รายละเอวยด : ผลทตจากนทขาอผอย นทามาแปรรมปเปปนวคผน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บะ อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน

ออนไลนฑ : Organic Sweet

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

พสนธมทตร: ผมผเขผารผวมปลมกอผอย กทจกรรม: รผานคผาชคมชน ทรสพยากร: นทขาอผอย คคณคผา: เปปนของวผาง 
ความสสมพสนธนกสบลมกคผา: 10 แถม 1 ลมกคผา: ทคกเพศทคกวสย ชผองทาง: รผานคผาชคมชน, เฟซบคตก ตผนทคน: 
แรงงาน วสตถคดทบ บรรจคภสณฑน กระแสรายไดผ: รายไดผจากการจทาหนผายสทนคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 32 / 192



PS65015806 : โครงการพพฒนาและยกระดพบไขคผนาสชดยอดอาหารโปรตวนสมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรสบปรคงบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสม

พสฒนาใหผสามารถเกยบไวผบรทโภคไดผนานขขขน

ออกแบบและจสดททาโลโกผใหผเปปนรมผจสกมากขขขน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Wolffa Topping

รายละเอวยด : ไขผผทาสคดยอดอาหารโปรตมนสมง บรรจคกลผองละ 0.5 kg ราคา 60 บาท/กลผอง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสว อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตผอปาก

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองบสว อทาเภอทผาตมม จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ผลทตภสณฑน ไขผผทา สคดยอดอาหารโปรตมนสมง
Key Partner
• บรทษสทขนสผงเอกชน
• ผมผขายหสวเชสขอไขผผทา
• ผมผขายบรรจคภสณฑน
Key Activities
• สรผางเครสอขผาย
• เพทสมความสะอาดและลดการปนเปปข อน
Key Resources
• สทนคผา
• สสสอโฆษณา
• ผมผผลทต
• การบรทหารจสดการ
Value Propositions
• ประโยชนนทางโภชนาการ
• การเกยบรสกษา
• ความสะดวกในการปรคงอาหาร
Customer Relationships

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 1,800

หนผา 33 / 192



PS65027507 : โครงการยกระดพบและพพฒนายาสระผมจากสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจสดจทาหนผาย

เพทสมมมลคผาสทนคผาดผวยการ เพทสมสมคนไพรทมสเนผนบทารคงเสผนผม

นทาสทนคผาไปจสดจทาหนผายทมสบมธมหาวททยาลสย  Platform  online Facebook

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   สสสอทมสเผยแพรผ ทางหนสงสสอพทมพน โปสเตอรน โฆษณา โทรทสศนน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : BSP Herbal Shampoo

รายละเอวยด : แชมพมสมคนไพร สรรพคคณ ลดการหลคดรผวงของเสผนผม ชผวยบทารคงใหผผมดกดทา 

ฟปข นฟมรากผมและบทารคงหนสงศรมษะ ผลทตจากสมคนไพร 16 ชนทด ดผวยกระบวนการทางชมวภาพ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสว อ.ทผาตมม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บผานสวนบคญปกปปอง

ออนไลนฑ : บผานสวนบคญปกปปอง

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1. กลคผมลมกคผา (Customer Segments) กลคผมลมกคผาเปปาหมายของธครกทจในปปจจคบสน คสอ ผมผทมสมม
ปปญหาผมรผวง ผมบาง ทสขงมผทมสเปปนมานาน และเปปนหลสงจากรสกษาโควทดหาย ลองโควทด โดยไมผคทานขง
ถขงชผวงวสย เนสสองจากกลคผมลมกคผามมทสขงผมผใหญผ และเดยก  และเชสสอในตสวผมผผลทตและจทาหนผาย รวมทสขงผมผ
ทมสตทดตผอสสสอสารจทาหนผายสมคนไพร
2. คคณคผาสทนคผาหรสอบรทการ (Value Propositions) การรสกษาปปญหาผมรผวง ผมบาง หรสอ
ศมรษะลผานใหผดมขขขน การสระผมโดยใชผแชมพมทมสมมสผวนผสมของสมคนไพรพสขนบผาน 16 ชนทด สกสดดผวย
หมผอตคตน เพสสอคงคคณคผาของสมคนไพร  นทขามสนงา นทขามสนมะกอก นทขามสนมะพรผาว และผขขง รวม 20 
ชนทด ททาใหผมดกดทา ฟปข นฟม เสผนผมและหนสงศมรษะใหผกลสบสมผ สภาพสมดคล พรผอมทสขงกระตคผนและเรผง
การงอกใหมผของเสผนผม โดยทมสไมผตผองทานยา 
3. ชผองทางการเขผาถขง (Channels) ชผองทางการขายสทนคผา และชผองทางการประชาสสมพสนธน 
ของแชมพม  สมคนไพร ประกอบไปดผวยชผองทางออฟไลนน และชผองทางออนไลนน ดสงนมข (1) ชผองทาง
ออฟไลนน มมหนผารผานบผานสวนบคญปกปปอง และผมผทมสซสขอไปใชผดมแลผวบอกตผอเปปนตสวแทนจทาหนผาย (2) 
ชผองทางออนไลนน เพจ บผานสวนบคญปกปปอง  YouTube ชผอง ปลากระดมสคนทาม
4. ความสสมพสนธนกสบลมกคผา (Customer Relationships) ในสผวนของการสรผางความสสมพสนธน
กสบลมกคผาใหมผนสขน ทางบผานสวนบคญปกปปอง  มมบรทการใหผคทาปรขกษาเรสสองสมคนไพรพสขนบผานโดยไมผ
คทดคผาใชผจผาย ซขสงลมกคผาใหมผนสขนยสงไมผจทาเปปนตผองซสขอสทนคผา แตผหากสนใจ สามารถโทรตทดตผอ และใน
สผวนของการรสกษาความสสมพสนธนกสบลมกคผาเดทมนสขน จะมมการตทดตามผลการใชผจากลมกคผา
5. รายไดผหลสก (Revenue Streams) รายไดผหลสกของแชมพมสมคนไพร จากยอดขายปลมก

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 8,000

หนผา 34 / 192



PS65025544 : ลมกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมเครสสองอบสมคนไพร

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอกาจสดจทาหนผาย

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผานทางออนไลนน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคคมแสงและความรผอน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ลมกประคบสมคนไพรออรนแกนทค

รายละเอวยด : ลมกประคบสมคนไพรออรนแกนทค สมตรโบราณ ผลทตจากสมคนไพรทผองถทสน 

ปลอดภสยไรผสารเคมม ใชผประคบเพสสอชผวยคลายกลผามเนสขอ ททาใหผโลหทตไหลเวมยนดม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คทาผง อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสดเพศ โดยมมอายค 40 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลคผมคนทมสสนใจในสคขภาพ และ
มมอาการปวดเมสสอยลผาจากการททางาน เนสสองจากสภาพรผางกายทมสเสสสอมถอยลง
Customer Relationships - มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใชผแลผว
ไดผผลเปปนอยผางไร ดมขขขนหรสอไมผ ชผวยบรรเทาอาการทมสเปปนอยมผหรสอไมผ และนทาผลการใชผมาชผวยใน
การ review สทนคผาดผวย 
Channels – จสดจทาหนผายผผานเพจ Facebook U2T for BCG คทาผงOrganicTheme ของ
ตทาบลคทาผง รวมถขงจทาหนผายทมสบผาน ซขสงเปปนศมนยนเรมยนรมผดผานสมคนไพ
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอลมกประคบจะชผวยบรรเทาอาการปวดเมสสอย 
คลายกลผามเนสขอ แกผฟกชทขา แกผเคลยดขสดยอก และยสงชผวยใหผผมผใชผรมผสขกผผอนคลาย และปลอดภสย
เพราะผลทตจากสมคนไพรปลอดสาร ไดผรสบรองมาตรฐาน
Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการเกยบเกมสยวสมคนไพรจากชาวบผาน การคสดสรร 
การตาก การผลทตและบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทา
มาสรผาง Content ในการโปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources - ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย สมตรในการททาลมกประคบ วสตถคดทบ
สมคนไพรปลอดสารพทษ แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาด
และการจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Partners - ในสผวนของผมผเกมสยวขผองใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ จะมม นายก

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 15,800

หนผา 35 / 192



PS65025592 : สมชนไพรหลพงคลอด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผานทางออนไลนน

เทคโนโลยมเครสสองอบสมคนไพร

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจสดจทาหนผาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคคมแสงและความรผอน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สมคนไพรหลสงคลอดออรนแกนทค

รายละเอวยด : สมคนไพรหลสงคลอดออรนแกนทค สมตรโบราณ ผลทตจากสมคนไพรทผองถทสน 

ปลอดภสยไรผสารเคมม ใชผอบหรสอตผมอาบเพสสอฟปข นฟมสคขภาพคคณแมผหลสงคลอด สมคนไพรตผมอาบ 

แทนการอยมผไฟ พคงไมผยคบ นทขานมมานผอย ผทวพรรณหมองคลทขาคอดทา รสกแรผดทา หนาวใน นทขาหนสก

คผางหลสงคลอด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คทาผง อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน ทมสเปปนคคณแมผหลสงคลอด เพราะเปปนกลคผมคนทมสสนใจฟปข นฟมสคขภาพคคณแมผหลสง
คลอด สมคนไพรตผมอาบ แทนการอยมผไฟ 
Customer Relationships – มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใชผแลผว
ไดผผลเปปนอยผางไร ดมขขขนหรสอไมผ ชผวยบรรเทาอาการทมสเปปนอยมผหรสอไมผ และนทาผลการใชผมาชผวยใน
การ review สทนคผาดผวย 
Channels – จสดจทาหนผายผผานเพจ Facebook U2T for BCG คทาผง Organic Theme ของ
ตทาบลคทาผง รวมถขงจทาหนผายทมสบผาน ซขสงเปปนศมนยนเรมยนรมผดผานสมคนไพร
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอฟปข นฟมสคขภาพคคณแมผหลสงคลอด สมคนไพรตผม
อาบ แทนการอยมผไฟ พคงไมผยคบ นทขานมมานผอย ผทวพรรณหมองคลทขาคอดทา รสกแรผดทา หนาวใน 
นทขาหนสกคผางหลสงคลอด และปลอดภสยเพราะผลทตจากสมคนไพรปลอดสาร ไดผรสบรองมาตรฐาน
Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการเกยบเกมสยวสมคนไพรจากชาวบผาน การคสดสรร 
การตาก การผลทตและบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทา
มาสรผาง Content ในการโปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources - ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย สมตรในการททาลมกประคบ วสตถคดทบ
สมคนไพรปลอดสารพทษ แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาด
และการจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Partners - ในสผวนของผมผเกมสยวขผองใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ จะมม นายก

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 2,450

หนผา 36 / 192



PS65027922 : U2T for BCG ตนาบลโนน อนาเภอโนนนารายณฑ จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองมสอการผลทตเสสสอกก

เครสสองมสอการประชาสสมพสนธน

เครสสองมสอการเยยบขอบเสสสอกก

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกพกพา

รายละเอวยด : เบา นคผมนอนสบาย สวยงาม ผลทตจากธรรมชาตท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โนน อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.เสนผหนของสทนคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา : ดผวยการคผนหาจคดขายทมสโดดเดผน แตกตผาง
           เบา นคผมนอนสบาย สวยงาม ผลทตจากธรรมชาตท
2.กลคผมลมกคผาทมสชสดเจน(ทสขงปปจจคบสน/อนาคต)
            วสยกลางคน และผมผสมงอายค
3.การสสสอสารการตลาดและ Logistic(ชผองทางการสสสอสารระหวผางผมผขายกสบผมผซสขอ)
            - จทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน
            - ตลาดนสดชคมชน
            - รผานสสงฆภสณฑน
            - เฟสบคตคเพจ U2T Bcg ตทาบลโนน อทาเภอโนนนารายณน จสงหวสดสครทนทรน 
4.การปปดการขาย สรผางแบรนดนและรสกษาแบรนดน
            -  มมโปรโมชสสนพทเศษใหผกสบลมกคผา(จทาหนผายราคาสผง)
            -  บรทการในการจสดสผง
            - พสฒนาคคณภาพของสทนคผาและการผลทตสทนคผา
5.ทมสมาของรายไดผ/การขยายกทจการ
              - การจทาหนผายสทนคผาใหผกสบประชาชนในชคมชน
              - การเสนอจทาหนผายสทนคผาใหผแกผรผานสสงฆภสณฑน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนสทสงแวดลผอม และมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน

จนานวนรายไดผ : 5,200

หนผา 37 / 192



PS65029264 : ชชดกกสพฆภพณฑฑตนาบลโนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองมสอการผลทตเสสสอกก

เครสสองมสอการประชาสสมพสนธน

เครสสองมสอการเยยบขอบเสสสอกก

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชคดกกสสงฆภสณฑน

รายละเอวยด : เบา นคผมนอนสบาย สวยงาม ผลทตจากธรรมชาตท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โนน อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.เสนผหนของสทนคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา : ดผวยการคผนหาจคดขายทมสโดดเดผน แตกตผาง เบา นคผมนอน
สบาย สวยงาม ผลทตจากธรรมชาตท
2.กลคผมลมกคผาทมสชสดเจน(ทสขงปปจจคบสน/อนาคต) วสยกลางคน และผมผสมงอายค
3.การสสสอสารการตลาดและ Logistic(ชผองทางการสสสอสารระหวผางผมผขายกสบผมผซสขอ)
            - จทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน
            - ตลาดนสดชคมชน
            - รผานสสงฆภสณฑน
            - เฟสบคตคเพจ U2T BCG ตทาบลโนน อทาเภอโนนนารายณน จสงหวสดสครทนทรน 
4.การปปดการขาย สรผางแบรนดนและรสกษาแบรนดน
            -  มมโปรโมชสสนพทเศษใหผกสบลมกคผา(จทาหนผายราคาสผง)
            -  บรทการในการจสดสผง
            - พสฒนาคคณภาพของสทนคผาและการผลทตสทนคผา
5.ทมสมาของรายไดผ/การขยายกทจการ
              - การจทาหนผายสทนคผาใหผกสบประชาชนในชคมชน
              - การเสนอจทาหนผายสทนคผาใหผแกผรผานสสงฆภสณฑน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 6,000
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PS65016203 : โครงการสคงเสรลมและพพฒนาผลลตภพณฑฑชชมชน สบมครพงไหมและผผาไหมชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาวสตถคดทบเหลสทอใชผจากการทอผผาไหมมาแปรรมปเปปนสบมผรสงไหม

โปรโมทขายสทนคผาผผานเพจ Facebook

ททาคทวอารนโคผดบนฉลากผลทตภสณฑนเพสสอททาการสแกนในการสสสงซสขอในครสขงถสดไปไดผสะดวกมาก

ขขขน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมผรสงไหม

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑนทมสไดผจากการสาวไหม เพสสอเพทสมมมลคผาของวสตถคดทบทมสเหลสอใชผโดย

นทามาททาเปปนสผวนผสมหลสกในสบมผ ชผวยกทาจสดเซลลนผทวทมสเสสสอมสภาพ ชผวยยสบยสขงการเสสสอมสภาพ

ของเซลลนผทวทมสไมผแขยงแรง ลดการเกทดเซลลนสมผทวทมสผทดปกตททมสเปปนสาเหตคของรอยดผางดทาบน

ใบหนผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ระเวมยง อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เปปนธครกทจผลทตภสณฑนชทาระรผางกายนสขนมมหลายผลทตภสณฑนใหผผมผบรทโภคไดผเลสอกใชผใหผเหมาะกสบ
สภาพ ผทวของแตผละบคคคลและผลทตภสณฑนสบมผเปปนเครสสองสทาอางทมสนทยมสามารถมาชทาระรผางกาย
เพสสอ ความสะอาดของมนคษยนและเพสสอความสวยความงามซขสงในประเทศไทยกทาลสงเปปนทมสนทยมใน
กลคผมวสยรคผน และคนททางานทสสวไปซขสงมมสผวนผสมทมสใชผจากรสงไหมทมสใชผจากการสาวไหมเสรยจแลผวมาททา
เปปนสบมผ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 1,000
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PS65029180 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชผสมธรรมชาตทในการยผอมผผา

การมสดหมมส เปปนการททาลวดลายของผสนผผาโดยการใชผวสสดคกสนนทขามสดกลคผมเสผนฝปายเปปนลวด

ลายตามตผองการ

นทาเทคโนโลยมตผางๆมาใชผในการออกแบบลายผผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมระเวมยง

รายละเอวยด : เปปนผผาไหมทมสมมลายเปปนเอกลสกษณนของตทาบลระเวมยง (ลายโนนนารายณน)

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ระเวมยง อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ธครกทจทอผผาไหมเปปนธครกทจกลคผมในชคมชนของประชนในพสขนทมส มมการรวมกลคผมจทานวน 20 ครสวเรสอน 
โดยมมการปลมกหมผอนเลมขยงไหม ใชผวสสดค อคปกรณน ตผางๆทมสมมในชคมชนและใชผขสขนตอนกระบวนการทอ
ผผาไหม ทอผผาไหมเปปนลวดลายตผางๆของผผาไหม โดยมมการจทาหนผายผผานชผองทางเพ
จFacebookและกลคผมFacebook(โนนนารายณนเดลทเวอรมส)และมมการจสดจทาหนผายทมสกลคผมทอผผา
ไหมในพสขนทมสตทาบลระเวมยง จสดจทาหนผายทมสบมธจสดแสดงสทนคผาตามบมธอทาเภอจสงหวสดในเนสสองโอกาส
สทาคสญตผางๆ

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000
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PS65013067 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนตนาบลหนองเทพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform online Facebook

2.เพทสมมมลคผาใหผกสบสาโท โดยการคทดคผนสมตรสผวนประกอบในการหมสก เพสสอเพทสมทางเลสอกและ

สรผางจคดขาย ใหผกสบสทนคผา

1.ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอจสดจทาหนผาย

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สาโทโบราณ บผานเปปนเยยน

รายละเอวยด : เปปนการพสฒนาสทนคผาเดทม โดยการนทาขวดแกผวบรรจคภสณฑนเพสสอเพทสมมมลคผา การ

จสดททาฉลากสทนคผาใหผดมทสนสมสย รวมไปถขงเพทสมตสวเลสอกใหผกสบลมกคผาโดยการนทาขผาวเหนมยวกทสา(

ดทา)และนทขาใบเตยไปใชผในการหมสก เพสสอเพทสมสมสสน คคณคผาทางอาหารและดขงดมดลมกคผาใหผนผาสนใจ

มากยทสงขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

สาโทโบราณ บผานเปปนเยยน มมการวางแผนธครกทจ ดสงนมข
Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคอมสาน และอาศสยอยมผในชคมชน 
ไมผจทากสดเพศ โดยมมอายค 18 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลคผมคนทมสเขผาสมผวสยททางานทมสสนใจในเครสสองดสสม เนสสอง
จากเมสสอยลผาจากการททางาน
สาโทนอกจากจะหอม หวาน อรผอยแลผว ยสงใหผประโยชนนตผอสคขภาพรผางกายจากสารสทาคสญทมสไดผ
จากการหมสกสาโท ดสงนมข
-ลดระดสบความเสมสยงโรคหลอดเลสอดหสวใจ
-ลดการเกทดลทสมเลสอด 
-ลดการอสกเสบ 
-เพทสมการเมตาบอลทซขม
-ลดความเครมยด
-กรดอทนทรมยน ทมสไดผจากการหมสกขผาว ชผวยใหผระบบการยผอยอาหารดมขขขน
-Lactic acid bacteria ทมสเปปนแบคทมเรมยในลมกแปปงมมสมบสตทเปปน Probiotic ชผวยปปองกสนอาการ
ทผองเสมยและชผวยใหผเราดมดซขมอาหารไดผดมยทสงขขขน
Costomer Relationships – มมการตทดตามคคณภาพหรสอรสชาตทกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจาก
ดสสมแลผวมมสผวนไหนตผองปรสบปรคงหรสอไมผ และนทาผลชผวยในการ review สทนคผาดผวย และจะมมมอบ
สททธทพทเศษสผวนลดแกผลมกคผาเมสสอซสขอครบตามจทานวนทมสกทาหนด
Channels – จสดจทาหนผายผผาน Facebook และจทาหนผายทมสบผาน ซขสงเปปนกลคผมวทสาหกทจชคมชนผลทต

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

จนานวนรายไดผ : 12,000

หนผา 41 / 192



PS65027387 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนตนาบลหนองเทพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.การสรผางและการออกแบบบรรจคภสณฑนใหผทสนสมสยเขผาถขง นผาสนใจและจดจทางผาย

2.นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook Line tiktok

3.การใชผกสญชาเปปนสผวนผสมของผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลารผาบองชคมชนคนหมมผซาว

รายละเอวยด : เปปนสทนคผาทมสจะพสฒนาในดผานบรรจคภสณฑนจากเดทมจะมมปปญหาในดผานของการ

เคลสสอนยผาย ขนสผง ใหผมมความคงทน เหมาะสม พสฒนาโลโกผใหผมมความนผาสนใจ มมจคดเดผนทมสเปปน

ของตนเอง และปรสบสมตรใหผตรงกสบความตผองการในปปจจคบสน เชผน ปลารผาบองผสมกสญชา 

ปรสบระดสบความเผยดใหผไดผเลสอกฯ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองเทพ อ.โนนนารายณน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ปลารผาบองชคมชนคนหมมผซาว มมการวางแผนธครกทจ ดสงนมข 
Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคอมสาน และอาศสยอยมผในชคมชน 
ทคกเพศทคกวสย
Costomer Relationships – มมการตทดตามคคณภาพหรสอรสชาตทกสบลมกคผาทมสซสขอไป ผลตอบรสบ
หลสงการจสดจทาหนผาย มมบรทการจสดสผงสทนคผาเพสสอเพทสมความสะดวกใหผกสบลมกคผา และมอบสททธทพทเศษ 
โปรโมชสสนสผวนลดแกผลมกคผาเมสสอซสขอครบตามจทานวนทมสกทาหนด
Channels – จสดจทาหนผายผผาน Facebook ตลาดนสดชคมชน และจทาหนผายทมสบผาน ซขสงเปปนกลคผม
วทสาหกทจชคมชนผลทตปลารผาบองหมมผซาว
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอ ประโยชนนตผางๆจากสผวนผสมของสมคนไพร
ทมสชผวยบรรเทาอาการและรสกษาโรคตผางๆ รวมไปถขงสรรพคคณในการชผวยรสกษาและบรรเทา
อาการปปวยของกสญชาทมสเปปนอมกหนขสงสผวนผสมของปลารผาบองชคมชนหมมผซาวสมตรผสมกสญชา
Key Activities - กระบวนการผลทต เรทสมจากการเลสอกวสตถคดทบตผางๆทมสมมคคณภาพ นทาไปสมผ
กระบวนการผลทตทมสไดผมาตรฐานปลอดภสย และการบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะ
ททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทามาสรผาง Content ในการ โปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources – ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย วสตถคดทบทมสมมคคณภาพและปลอดสาร
พทษ แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาดและการจสดจทาหนผาย
สทนคผา
Key Partners – ในสผวนของผมผทมสเกมสยวขผองใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ ประกอบไป

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 8,000
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PS65001069 : PS65001069 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑเครชพองจพกสานสมคการขอรพบรองมาตรฐาน

ผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการกรมดเสผนกก (ไหล) ทมสไดผขนาดมาตรฐาน

นวสตกรรมการสานขขขนรมปทมสไดผขนาดมาตรฐานและมมความแขยงแรงทนทาน

เทคโนโลยมและนวสตกรรมการอบรมดความชสขนเพสสอปปองกสนเชสขอรา โดยใชผตมผอบทมสสามารถใชผไดผ

จากพลสงงานแสงอาททตยนและพลสงงานไฟฟปา

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เศรษฐศาสตรนและการจสดการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรผา

รายละเอวยด : ลายละเอมยด : เปปนตะกรผาเอนกประสงคนชนทดเหลมสยม มมหมหทขว รมปทรงกวผาง กผนลขก 

ทมสผลทตจากทรสพยากรทผองถทสน จทาพวกกก (ไหล) ในการสานและขขขนรมปตลอดทสขงใบ ขนาดกวผาง 

25 ซม. ยาว 30 ซม. สมง 25 ซม.  ความจค  3 กทโลกรสม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จรสส อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กก (ไหล) สามสาย

ออนไลนฑ : Facebook, Line

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ธครกทจจสกสาน กก (ไหล) 3 สาย เกทดขขขนจากการรวมตสวกสนของกลคผมสตรมในชคมชนตทาบลจรสสทมสมา
จาก 3 หมมผบผาน กระทสสงไดผรสบการจดทะเบมยนเปปน “กลคผมวทสาหกทจชคมชนแปรรมปจากทรสพยากรทผอง
ถทสนตทาบลจรสส” ในปป พ.ศ. 2564 การดทาเนทนงานของกลคผมใหผความใสผใจตผอสทสงแวดลผอมในทคกขสขน
ตอนการผลทต โดยมคผงเนผนการผลทตสทนคผาทมสลมกคผาเปปาหมายสามารถนทาไปใชผประโยชนนไดผอยผางมม
คคณคผาทสขงทมสเปปนแฟชสสนและการใชผงานเอนกประสงคนในรมปของเสสสอ กระเปปา ตะกรผา หมวก ในระดสบ
ราคาทมสแตกตผางกสนใหผเลสอกจสบจองไดผตามประเภทของสทนคผา รมปแบบ ขนาด สมสสน และลวดลาย 

จากการนทาทรสพยากรในชคมชนมาใชผเปปนวสสดคในการผลทตจขงททาใหผตผนทคนดผานวสตถคดทบไมผสมง 
แตผดผวยเปปนงานทมสใชผทสกษะความสามารถดผานศทลปะและภมมทปปญญาของทผองถทสนและจทตวทญญาณ
ของผมผผลทตตลอดระยะเวลาการผลทตมมผลใหผงานทมสสรผางสรรคนขขขนมาแตผละชทขนตผองใชผเวลาจขงมม
ผลใหผเกทดมมลคผาทางจทตใจแกผลมกคผาเปปาหมายในตลาดระดสบบนทมสมคผงเนผนการซสขอเปปนของฝากและ
การประดสบตกแตผง

ในชผองทางการจสดจทาหนผายแบบ Offine จะมคผงออกรผานในงานประจทาปปของจสงหวสด และงาน
แสดงสทนคผาทมสหนผวยงานตผาง ๆ ทมสใหผการสผงเสรทมและสนสบสนคนการดทาเนทนงานของกลคผม สผวนแบบ 
Online จะมคผงนทาเสนอดผวยการ ถผายทอดเรสสองเลผาผผานชผองทางการจสดจทาหนผาย อยผางตผอเนสสอง 
โดยอาศสย Social media ทสขง page facebook youtube tiktok instragram

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 8,000
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PS65002236 : PS65002236 : การพพฒนากลจกรรมการทคองเทวพยวและยกระดพบศพกยภาพสมคการรพบรอง

มาตรฐานการทคองเทวพยว เชลงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1) จสดททาสสสอนทาเสนอถผายทอดความรมผ ความประทสบใจผผานชผองทางโซเซมยลมมเดมย

2) จสดททาพทกสดสวนผลไมผและแหลผงทผองเทมสยวอสสนๆของสมาชทกผผานระบบ Google Map หรสอ 

QR CODE เพสสอใหผนสกทผองเทมสยวสามารถเขผาถขงแหลผงทผองเทมสยวไดผสะดวกมากขขขน

3) พสฒนาศสกยภาพการใหผบรทการการทผองเทมสยวของสมาชทกกลคผมวทสาหกทจใหผมมความพรผอมใน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยมพสฒนาคคณภาพผลผลทตทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : JARAT’ Agro(w) Tourism (การทผองเทมสยวเชทงเกษตรตทาบลจรสส)

รายละเอวยด : รายละเอมยด : กทจกรรมเทมสยวชมสวนทคเรมยน-สวนลทาไย-สวนเงาะ ทผองเทมสยวเชทง

อาหาร สอนปลมกทคเรมยน การททากทสงพสนธคน นทขาผขขง ตสขงแคมปฟลผองเรสอชมแหลผงนทขาธรรมชาตท ปปส น

จสกรยานเสสอภมเขา เดทนปปาสทารวจสสตวนปปา จทาหนผายผลทตภสณฑนเกษตร สทนคผาทมสระลขก สทนคผา

ชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จรสส อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : JARAT’ Agro(w) Tourism

ออนไลนฑ : Facebook, Line

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การทผองเทมสยวเชทงเกษตร ตทาบลจรสส เปปนแนวคทดในการพสฒนาตผอยอดการทผองเทมสยวเชทง
เกษตรของตทาบลจรสสทมสจะททาเพทสม คสอ การเพทสมกทจกรรมการทผองเทมสยวในสวนเกษตรของ
สมาชทกกลคผมวทสาหกทจใหผมมความหลากหลายมากขขขน โดยยสงเนผนการสรผางกทจกรรมจากฐาน
ทรสพยากรในพสขนทมส โดยมมเปปาหมายคสอ 
1) สรผางกทจกรรมทมสมมความแตกตผางจากพสขนทมสอสสน ใหผสามารถดขงดมดนสกทผองเทมสยวไดผมากขขขน 
กทจกรรมทมสจะพสฒนา เชผน กทจกรรมเรมยนรมผการผลทตนทขาผขขงดอกทคเรมยน 2) จสดททาพทกสดสวนผลไมผ
ของสมาชทกผผานระบบ Google Map หรสอ QR CODE เพสสอใหผนสกทผองเทมสยวสามารถเขผาถขงแหลผง
ทผองเทมสยวไดผสะดวกมากขขขน 
3) พสฒนาศสกยภาพการใหผบรทการการทผองเทมสยวของสมาชทกกลคผมวทสาหกทจใหผมมความพรผอมใน
การใหผบรทการนสกทผองเทมสยว 4) พสฒนาและเตรมยมความพรผอมของแหลผงทผองเทมสยวใหผมมความ
พรผอมในการขอรสบรองมาตรฐานแหลผงทผองเทมสยวเชทงเกษตร
           เนผนกระบวนการมมสผวนรผวมของนสกทผองเทมสยวกสบแหลผงทผองเทมสยว โดยมมผลทตภสณฑน 
(Product) คสอ กทจกรรมการทผองเทมสยวเชทงเกษตรเปปนหลสก และเสรทมดผวยกทจกรรมทผองเทมสยว
เชทงนทเวศ ททาใหผมมกทจกรรมการทผองเทมสยวทมสหลากหลาย นสกทผองเทมสยวสามารถเลสอกกทจกรรมการ
ทผองเทมสยวไดผตามความสนใจ มมสทนคผาทมสระลขกจากสวนเกษตรและสทนคผาชคมชน ใหผนสกทผองเทมสยวไดผ
เลสอกซสขอ 

ใชผชผองทางการจสดจทาหนผาย (Place) ททาการตลาดการทผองเทมสยวและการจทาหนผายผลผลทต
โดยใชผสมาชทกกลคผมเกษตรกรเปปนสสสอบคคคล ททาหนผาทมสเสนอขายโปรแกรมการทผองเทมสยวและผล

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 13,600

หนผา 44 / 192



PS65027633 : PS65027633 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑอาหารสพตวฑแปรรมปมพนสนาปะหลพงและหญผาเนเปปยรฑ

สมคมาตราฐานการผลลตเพชพอสรผางมมลคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อาหารสสตวนจากหญผาเนเปปยรนหมสกเกลสอ เทคโนโลยมหรสอนวสตกรรม เปปนวทธมหนขสงของการถนอม

อาหารสสตวน สามารถเกยบไวผไดผนาน ประหยสดคผาใชผจผาย ชผวยเสรทมโปรตมนและแรผธาตคใหผกสบสสตวน

ทมสบรทโภคใหผมมความแขยงแรงอคดมสมบมรณนโตไวตทดสสดงผายขยายพสนธคนเรยว กระตคผนการอยาก

อาหารของสสตวน ใชผเทคโนโลยมมาชผวยในการจสดจทาหนผายสทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มสนสทาปะหลสงหมสกยมสตนบรรจคถสง

รายละเอวยด : รายละเอมยด : มสนสทาปะหลสงหมสกยมสตนเปปนการนทาวสตถคดทบมาใชผเพสสอเพทสมมมลคผา

และใชผเปปนอาหารเสรทมใหผสสตวนเลมขยงนอกเหนสอจากอาหารสด บรรจคถสง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาวสง อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตคตปคป ตาวสง

ออนไลนฑ : Facebook, Line

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การจสดจทาหนผาย/ชผองทางการจสดจทาหนผาย :
 - Facebook
 - Instagram
 -Line
 - สถานทมสรผานคผาในชคมชนตทาบลตาวสง
 -สทนคผาดม ลมกคผาบอกตผอ
 การสผงเสรทมการตลาด :
 - รสบประกสนสทนคผา
 - สรผางระบบสมาชทก
 - ตทดตามผลลสพธนจากลมกคผา
 - การรมวทวจากลมกคผา
 - บรทการหลสง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 2,540

หนผา 45 / 192



PS65027704 : PS65027704 : พพฒนาและยกระดพบปชปยคอก เขผาสมคทผองตลาด เพชพอสรผางรายไดผอยคางยพพงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพทสมมมลคผาผลทตภสณฑนจากปคปยคอก

ไดผพสฒนาบรรจคภสณฑนและตราสทนคผา

มมการโฆษณากระจายสทนคผาและบรทการ เชผน Facebook Shopee เวยบไซตน และชผองทางอสสนๆ  

เพทสสอใหผสทขนคผาของตทาบลตาวสงไดผเปปนทมสมรมผจสกของประชาชนทสสวประเทศเปปนการเพทสมยอดขาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยมมลคผาสมง

รายละเอวยด : รายละเอมยด : ปคปยมมลคผาสมง เปปนการนทาปคปยคอกมาเพทสมมมลคผาดผวยการนทาวสตถคดทบ 

สมคนไพรทมสชผวยในการขสบไลผแมลง ถผานชาโคลชผวยในเรสสองการดสบกลทสน และยสงชผวยปรสบปรคง

ดทนและผลผลทตทางการเกษตรรวมทสขงชผวยกสกเกยบนทขาและอาหารในดทน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาวสง อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตคตปคป ตาวสง

ออนไลนฑ : Facebook, Line

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.นทาวสตถคดทบในทผองถทสนมาแปรรมปเพสสอสรผางรายไดผใหผกสบชคมชน
2.วทเคราะหนจคดแขยงจคดอผอนโอกาสอคปสรรค
3.สผวนแบผงตลาดและกลคผมลมกคผาเปปาหมาย
4.สผวนประสมทางการตลาด
5.การจสดจทาหนผาย/ชผองทางการจสดจทาหนผาย
6. การสผงเสรทมการตลาด

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

จนานวนรายไดผ : 5,440

หนผา 46 / 192



PS65002777 : ยกระดพบผลลตภพณฑฑขผาวเกรวยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการอบลมรผอนในกระบวนการผลทตขผาวเกรมยบผสก

เทคโนโลยม e-Commerce (Electronic Commerce) อมคอมเมทรนซ  หรสอ การพาณทชยน

อทเลยกทรอนทกสน โดยใชผเวยบไซตนหรสอแอปพลทเคชสนเปปนสสสอในการนทาเสนอสทนคผาและบรทการตผาง 

ๆ รวมถขงการตทดตผอกสนระหวผางผมผซสขอและผมผขาย

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เกรมยบผสกอบกรอบ

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนขผาวเกรมยบททาจากผสก ตผองการนทาผลผลทตทางการเกษตรปลอด

สารพทษทมสหาไดผในทผองถทสนมาปรสบปรคงพสฒนาผลทตภสณฑน เชผน ฟปกทอง กลผวยหอม เผสอก มสน

มผวง และผลไมผอสสน ๆ ตามฤดมกาล  มาเปปนสผวนประกอบเพทสมคคณคผาทางโภชนาการ และเพทสมรส

ชาตทตามสมสยนทยม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บสวเชด อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลผ คมการสรผางและพสฒนาสสมมาชมพบผานปราสาท

ออนไลนฑ :  ตU2T ทมสนมสบสวเชด , เกรมยบผสกกรอบ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

การททาขผาวเกรมยบในระดสบชคมชนเปปนผลทตภสณฑนจากสมาชทกกลคผมสตรมบผานออดตทาบลบสวเชด
อทาเภอบสวเชดจสงหวสดสครทนทรนจะเนผนการนทาผลผลทตทางการเกษตรปลอดสารพทษทมสหาไดผในทผอง
ถทสนหรสอใกลผตสวมาปรสบปรคงพสฒนาผลทตภสณฑนเชผนขผาวเกรมยบฟปกทองมสนมผวงกลผวยหอม เผสอก
และผลไมผตามฤดมกาล

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,500

หนผา 47 / 192



PS65005050 : ปลาสผมแดดเดวยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาบรรจคภสณฑนโดยการใชผเทคโนโลยมแบบบรรจคสคญญากาศ

ควบคคมคคณภาพกระบวนการผลทตในการตากปลาดผวยตะแกรงตาขผายตากปลา (Drycage)

นทาเทคโนโลยมสารสนเทศมาใชผบรทการสผงเสรทมการขายทางแพลตฟอรนมออนไลนน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผมแดดเดมยว

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนปลาแดดเดมยวเปปนการนทาธครกทจชคมชนและผลทตภสณฑนจากสมาชทก

กลคผมแปรรมปอาหารบผานบสวขคนจง ตทาบลบสวเชด อทาเภอบสวเชด จสงหวสดสครทนทรน โดยปลาทมสใชผ

เปปนวสตถคดทบหลสกในการแปรรมปนสขน เลมขยงโดยชาวบผานในชคมชนบสวขคนจง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บสวเชด อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลผ คมสตรมบผานบสวขคนจง

ออนไลนฑ :  ตU2T ทมสนมสบสวเชด , ปลาแดดเดมยว ของดมบสวเชด

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ผลทตภสณฑนปลาแดดเดมยว เปปนการนทาธครกทจชคมชนและผลทตภสณฑนจากสมาชทกกลคผมแปรรมปอาหาร 
ทมสอยมผศาลากลางหมมผบผานบสวขคนจง บผานบสวขคนจง ตทาบลบสวเชด อทาเภอบสวเชด จสงหวสดสครทนทรน 
ประธาน นางอคไร สระแกผว โดยปลาทมสใชผเปปนวสตถคดทบหลสกในการแปรรมป

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,500

หนผา 48 / 192



PS65027193 : การเพลพมมมลคคาสลนคผาทวพระลลกจากเสชพอกกและผผาไหมดผวยเทคโนโลยวดลจลทพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมในการออกแบบลวดลายของสทนคผา

การตลาดดผวยเทคโนโลยมดทจททสล

เครสสองจสกรสทาหรสบการผลทตสทนคผา

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอนผอยคอยรองจาน

รายละเอวยด : ทมสรองจานของฝาก ของทมสระลขก ของใชผในครสวเรสอน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สะเดา อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สะเดาหวาน

ออนไลนฑ :  ผhttps://m.facebook.com > u2tsadea หรสอU2Tตทาบลสะเดา อทาเภอบสวเชด 

จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ในชคมชนมมการทอเสสสอและผผาไหมเปปนอาชมพสามารถสรผางรายไดผใหผแกผชคมชนไดผ จขงไดผมมการแปร
รมปมาเปปนของฝากของทมสระลขก เชผน พวงกคญแจ ทมสรองจาน/รองแกผว เพสสอเพทสมรายไดผ และยสง
สามารถเขผาถขงไดผกสบทคกเพศ ทคกวสย
การวทเคราะหนสถานการณน

จคดแขยง  
-  มมวสตถคดทบผลทตเอง 
- กกเปปนพสชทมสสามารถปลมกไดผงผาย ใชผสารเคมมในการปลมกนผอย
- สทนคผามมตราโลโกผสะเด ทมสมมการการสนตมผลทตภสณฑน มาตรฐานชคมชน (มผช.) มมอสตลสกษณนทมส
เฉพาะ

จคดอผอน  
- ขาดแรงงานในวสยททางานและสสบทอดภมมทปปญญา
- ขาดประสบการณนในการททาธครกทจ
- เนผนเปปนการขายผผานชผองทางออนไลนนททาใหผไมผมมหนผารผาน

โอกาส  
- สรผางรายไดผ สรผางธครกทจ สรผางแรงจมงใจใหผเยาวชน
- มมจทานวนคมผแขผงทางตรงทมสจทาหนผายสทนคผาประเภทนมขยสงนผอยอยมผในชคมชน

อคปสรรค  
- ขาดทสกษะแรงงานความคทดสรผางสรรคน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 49 / 192



PS65027207 : การเพลพมมมลคคาสลนคผาทวพระลลกจากเสชพอกกและผผาไหมดผวยเทคโนโลยวดลจลทพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมในการออกแบบลวดลายของสทนคผา

การตลาดดผวยเทคโนโลยมดทจททสล

เครสสองจสกรสทาหรสบการผลทตสทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พวงกคญแจสะเดาหวาน

รายละเอวยด : พวงกคญแจ ของทมสระลขก ของฝาก

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สะเดา อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สะเดาหวาน

ออนไลนฑ : https://m.facebook.com.>u2tsadea หรสอ U2T ตทาบลสะเดา อทาเภอบสวเชด 

จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ในชคมชนมมการทอเสสสอและผผาไหมเปปนอาชมพสามารถสรผางรายไดผใหผแกผชคมชนไดผ จขงไดผมมการแปร
รมปมาเปปนของฝากของทมสระลขก เชผน พวงกคญแจ ทมสรองจาน/รองแกผว เพสสอเพทสมรายไดผ และยสง
สามารถเขผาถขงไดผกสบทคกเพศ ทคกวสย
การวทเคราะหนสถานการณน 

จคดแขยง  
-  มมวสตถคดทบผลทตเอง 
- กกเปปนพสชทมสสามารถปลมกไดผงผาย ใชผสารเคมมในการปลมกนผอย

จคดอผอน  
- ขาดแรงงานในวสยททางานและสสบทอดภมมทปปญญา
- ขาดประสบการณนในการททาธครกทจ
- เนผนเปปนการขายผผานชผองทางออนไลนนททาใหผไมผมมหนผารผาน

โอกาส  
- สรผางรายไดผ สรผางธครกทจ สรผางแรงจมงใจใหผเยาวชน
- มมจทานวนคมผแขผงทางตรงทมสจทาหนผายสทนคผาประเภทนมขยสงนผอยอยมผในชคมชน

อคปสรรค  
- ขาดทสกษะแรงงานความคทดสรผางสรรคน

วทธมททา
เตรมยมอคปกรณนทมสตผองใชผทสขงหมดใหผพรผอม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 50 / 192



PS65008798 : ผลลตภพณฑฑเหชดแปรรมป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาเหยดนางฟปาทมสมมในชคมชนมาพสฒนาแปรรมปเปปนผลทตภสณฑนเพสสอเพทสมมมลคผา

การออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน

การพสฒนาชผองทางการจสดจทาหนผายทสขงออนไลนนและออฟไลนน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนเหยดแปรรมป

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนเหยดแปรรมปเปปย นการนทาเหยดสดมาแปรรมปเปปนผลทตภสณฑนจากเหยด

เพสสอการสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบเหยดสด การบรทโภคเหยดมมประโยชนน  มมวทตามทนซมสมง เสรทมภมมทคคผม

กสนการตทดเชสขอตผางๆ ปรสบความดสนใหผเปปนปกตท ชผวยในการไหลเวมยนเลสอด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สทาเภาลมน อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน

ออนไลนฑ : U2T ศรมสทาเภาลมน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เหยดนางฟปาทมสผลทตไดผในชคมชน มมความสะอาด และปลอดภสย สามารถนทามาแปรรมปเปปนผลทตภสณฑน
ทมสหลากหลายจากเหยด รวมถขงการออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑนใหผสวยงาม  เพสสอการสรผาง
มมลคผาเพทสมใหผกสบผลทตภสณฑน  สามารถนทามาจสดจทาหนผายทสขงออฟไลนนและออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 12,000

หนผา 51 / 192



PS65008953 : ปชปยหมพก ปชปยชววภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การนทาวสนดคธรรมชาตทมาพสฒนาเปปนผลทตภสณฑนปคปยดมมมคคณภาพ

2. การออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน

3. การพสฒนาชผองทางการจสดจทาหนผายทสขงออนไลนนและออฟไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recondition (การปรสบสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ

รายละเอวยด : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ นทาวสสดคธรรมจากชาตททมสมมในทผองถทสนมาพสฒนาผลทตภสณฑน

เพทสสอเพทสมมมลคผาเปปนปคปยดมมมคคณภาพ  เกษตรกรสามารถใชผไดผกสบพสชไรผ พสชสวน ไมผดอกไมผ

ประดสบและพสชอสสนๆ ตามความเหมาะสม ชผวยปรสบหนผาดทน บทารคงดทนใหผมมความสมบมรณน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สทาเภาลมน อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน

ออนไลนฑ : U2T ศรมสทาเภาลมน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ปคปยหมสกปคปยชมวภาพ เปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอมเพสสอสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบวสสดคจากธรรมชาตท และ
เหลสอใชผนทามาเปปนสผวนประกอบในการผลทตเปปนปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ  พสฒนาใหผเปปนผลทตภสณฑนทมสมข
คคณภาพ การออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน นทามาจสดจทาหนผาย ทสขงออฟไลนนและออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 52 / 192



PS65010113 : การพพฒนาและยกระดพบปชปยหมพกชววภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผหสวเชสขอจคลทนทรมยน EM เพสสอเรผงการยผอยสลาย

การออกแบบบรรจคภสณฑน

การททาปคปยหมสกโดยใชผวสสดคทมสมมในทผองถทสน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   ระบบตรวจวสดความชสขนในดทน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ (Bio compost)

รายละเอวยด : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ เปปนการททาปคปยดทนผสมจากมมลสสตวน ขมขเลสสอย กากนทขาตาล 

แกลบดทา หสวเชสขอจคลทนทรมยน (EM) นทขาการผลทตปคปยชมวภาพแทนการใชผปคปยเคมม เพสสอลดตผนทคนการ

ผลทต และเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอมโดยประยคกตนใชผ มมลสสตวน แกลบดทา ขมขเลสสอย ในชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.อาโพน อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชนศมนยนสาธทตบผานไกรสรพสฒนา

ออนไลนฑ : เพจ U2T อาโพน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ปคปยหมสกปคปยชมวภาพ ผลทต ควบคคมคคณภาพ ออกแบบจสดททาตราสทนคผา ใชผชผองทางการตลาดเพสสอ
ขายแบบออฟไลนนและออนไลนนโดยกลคผมสมาชทกกลคผมผมผผลทตปคปยหมสกชมวภาพอาโพนจากการ
พสฒนาความรมผใหมผ สผงเสรทมใหผกลคผมสมาชทกสรผางรายไดผสรผางอาชมพจากแผนการตลาด ตทดตาม
และประเมทนผล

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 6,250
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PS65010173 : การพพฒนาและยกระดพบเหชดฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเพาะเหยดฟางในตะกรผา

การออกแบบโลโกและบรรจคภสณฑน

การแปรรมปเหยด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เดยด เดยด เหยดฟางอาโพน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนเหยดฟางเปปนผลทตภสณฑนทมสผผานกระบวนการผลทตเปปนมทตรกสบสทสงแวด

ลผอม  ผลทตภสณฑนนทขาพรทกเหยดฟางผผานกระบวนการผลทตเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอม ปราศจาก

สารเคมมเจสอปนผลทตภสณฑนเหยดฟาง เปปนผลทตภสณฑนทมสผผานกระบวนการผลทตเปปนมทตรกสบสทสง

แวดลผอม ใชผวสสดคธรรม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.อาโพน อ.บสวเชด จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชนศมนยนสาธทตบผานไกรสรพสฒนา

ออนไลนฑ : เพจ U2T อาโพน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การผลทตเหยดฟางและผลทตภสณฑนจากเหยดฟาง จสดททาตราสทนคผาโดยกลคผมสมาชทกเหยดฟางอาโพน
เพสสอสผงเสรทมใหผกลคผมสมาชทกเกทดการสรผางรายไดผสรผางอาชมพโดยวางแผนการตลาดการ
จทาหนผายกสบลมกคผากลคผมเปปาหมายตทดตามและประเมทนผลการจทาหนผายทสขงในรมปแบบออฟไลนนและ
ออนไลนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,250
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PS65004089 : การยกระดพบผลลตภพณฑฑอลนทรวยฑ-นนพาหมพกผพกสวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เเพลตฟอรนมดทจททสลการขายออนไลนน

เทคโนโลยมบรรจคภสณฑน

เทคโนโลยมสสสอดททสลในการถผายถอดองคนความรมผออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยมพสฒนาคคณภาพผลผลทตทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาหมสกผสกสวย (Healthy Bio-fermented Water)

รายละเอวยด : นทขาหมสกผสกสวย เปปนผลทตภสณฑนกลคผมนทขาหมสกผสกสวย จทานวน 3 สมตร ไดผแกผ สมตร

ถสสวเหลสอง (เรผงใบ) นม-ไขผ (เรผงดอก-ใบ) และจคลทนทรมยนสสงเคราะหนเเสง โดยสามารถเลสอกสมตร

ใหผเหมาะกสบลสกษณะพสชผสกทมสปลมกเพสสอบทารคงการเจรทญเตทบโตใหผเหมาะสม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กสนตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แปลงเกษตรอทนทรมยน U2T กสนตวจระมวล

ออนไลนฑ : U2T กสนตวจระมวล

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมเกษตรอทนทรมยน U2T กสนตวจระมวล ผลทตเเละจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนนทขาหมสกผสกสวยทมสเปปน
ผลทตภสณฑนอทนทรมยน 100% จทานวน 3 สมตร ไดผแกผ สมตรถสสวเหลสอง สมตรนม-ไขผ เเละนทขาหมสกจคลทนทรมยน
สสงเคราะหนแสง ยกระดสบผลทตภสณฑนโดยการพสฒนาบรรจคภสณฑนใหผเเขยงเเรง สวยงาม เเละใชผงาน
งผาย โดยจทาหนผายทสขงปลมกเเละสผงในรมปแบบออนไลนนเเละออฟไลนน ใหผแกผลมกคผากลคผมผมผรสกสคขภาพ
ปลมกพสชผสกรสบประทานเอง ประชาชนผมผทมสสนใจทสขงในและนอกพสขนทมส หรสอนสกทผองเทมสยว/คณะศขกษา
ดมงานจากโรงเรมยน และหนผวยงานอสสน ๆ ทมสมาศขกษาดมงานการบรทหารจสดการขยะชคมชน Zero 
Waste โดยมมใหผการใหผการถผายทอดความรมผเเละสาธทตการใชผนทขาหมสกชมวภาพในการปลมกพสชผสกทมส
แปลงเกษตรฯ U2T ทมสผมผสนใจสามารถมาเขผาชมเเละศขกษากระบวนการททาไดผ นอกจากนมขยสงมม
การดมแล ตทดตามผล ชผวยแกผปปญหาและใหผความรมผเพทสมเตทมทางขผอความ Facebook Page 
Tiktok หรสอสอบถามขผอสงสสยไดผทมสแปลงเกษตรฯ U2T กสนตวจระมวลไดผโดยตรง

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

จนานวนรายไดผ : 5,050

หนผา 55 / 192



PS65004782 : การยกระดพบผลลตภพณฑฑปชปยมมลไสผเดชอนวลถวกพนตวจระมวล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เเพลตฟอรนมดทจททสลการขายออนไลนน

เทคโนโลยมบรรจคภสณฑน

เครสสองรผอนมมลไสผเดสอน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   ระบบขายสทนคผาหรสอบรทการผผานชผองทางออนไลนน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ซคปเปอรนเวทรนม เดสอนดทาดทน (SuperWorm SuperSoil) - ปคปยมมล

ไสผเดสอน U2T กสนตวจระมวล

รายละเอวยด : ซคปเปอรนเวทรนม เดสอนดทาดทน คสอปคปยมมลไสผเดสอนทมสเปปนผลทตภสณฑนอทนทรมยน 100% 

ไมผมมสารเคมมตกคผาง มมคคณสมบสตทชผวยปรสบปรคงคคณภาพดทนททาใหผดทนไมผแนผนเกทนไปสผงผลใหผ

รากใหญผและเจรทญเตทบโตเรยว เเละมมจคลทนทรมยนและสทสงมมชมวทตมากมายทมสเปปนประโยชนนตผอพสช

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กสนตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แปลงเกษตรอทนทรมยน U2T กสนตวจระมวล

ออนไลนฑ : U2T กสนตวจระมวล

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมเกษตรอทนทรมยน U2T กสนตวจระมวล ผลทตเเละจสดจทาหนผายปคปยมมลไสผเดสอน "เดสอนดทาดทน 
SuperWorm SuperSoil" ทมสเปปนผลทตภสณฑนจากธรรมชาตทเเละเปปนอทนทรมยน 100% ยกระดสบการ
ผลทตโดยใชผนสวตกรรม ออกแบบบรรจคภสณฑนเเละตราสทนคผาใหผนผาสนใจ โดยจทาหนผายทสขงปลมกเเละ
สผงในรมปแบบออนไลนนเเละออฟไลนน ใหผแกผลมกคผากลคผมผมผรสกสคขภาพปลมกพสชผสกรสบประทานเอง 
ประชาชนผมผทมสสนใจทสขงในและนอกพสขนทมส หรสอนสกทผองเทมสยว/คณะศขกษาดมงานจากโรงเรมยน และ
หนผวยงานอสสน ๆ ทมสมาศขกษาดมงานการบรทหารจสดการขยะชคมชน Zero Waste โดยมมใหผการใหผการ
ถผายทอดความรมผการผลทตเเละสาธทตการใชผปคปยมมลไสผเดสอนในการปลมกพสชผสกทมสแปลงเกษตรฯ 
U2T ทมสผมผสนใจสามารถมาเขผาชมเเละศขกษากระบวนการททาไดผ นอกจากนมขยสงมมการดมแล ตทดตาม
ผล ชผวยแกผปปญหาและใหผความรมผเพทสมเตทมทางขผอความ  Facebook Page Tiktok หรสอสอบถาม
ขผอสงสสยไดผทมสแปลงเกษตรฯ U2T กสนตวจระมวลไดผโดยตรง

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

จนานวนรายไดผ : 1,750

หนผา 56 / 192



PS65008120 : ปลาสผมปลานลลBy โคกยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คงความสดใหมผปปองกสนฝคปนและแมลง

การซมลสมญญากาศเพสสอใหผอาหารอยมผไดผนานขขขน

ยสดอายคของสทนคผาไดผนานยทสงขขขน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผมปลานทล

รายละเอวยด : นทาปลามาขอดเกลยดออก แลผวควสกไสผ บสขงปลาขผางละ 4 – 5 บสขงหรสอตามตผอง

การนทาขผาวสคกไปลผางนทขา ใสผขผาวสคกและเกลสอ ไปคลคกกสบปลานวดใหผเขผากสน ปลาทมสคลคกแลผวใสผไวผ

ในภาชนะมมฝาปปดหรสอใสผถคงแกงมสดปากถคงใหผสนทท ททขงไวผ 1 – 5 วสน หรสอจนกระทสสงปลามมรส

เปรมขยว

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานเสผนเฮงๆ

ออนไลนฑ : -

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

นทาปลาทมสตายจากการนยอคบผอ มาแปรรมปเปปนปลาสผมปลานทลผผานกรรมวทธมการถนอมอาหาร โดย
ดขงจคดขายดผวยการบรรจคใสผบรรจคภสณฑนทมสไดผมาตรฐาน โดยการใชผนวสตกรรมการซมลสมญญากา
ศและเพทสมโลโกผสทนคผาเพสสอดขงดมดความสนใจลมกคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 57 / 192



PS65008799 : ปลานลลแดดเดวยวไรผกผาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การซมลสมญญากาศเพสสอใหผอาหารอยมผไดนานขขขน

ออกแบบบรรจคภสสสณฑนใหมผส

เพทสมชผองทางการตลาดบนชผองทาง บนชผองทางออนไลนน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลานทลแดดเดมยวไรผกผาง

รายละเอวยด : นทาปลานทลมาแลผ เอาเฉพาะเนสขอปลานทากผางปลาออก นทาเนสขอปลาลผางททาความ

สะอาดกสบนทขาเกลสอ จนหมดเมสอกมสน นทาเนสขอปลาขขขนมาตสขงไวผใหผสะเดยดนทขาประมาณ 10 นาทม 

แลผวจขงผสมเครสสองปรคงลงไปคลคกเคลผาใหผเขผากสนจากนสขนนทาเนสขอปลานทลทมสปรคงรสเสรยจแลผวไป

ผขสงแดดไวผครขสงวสน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานเสผนเฮงๆ

ออนไลนฑ : -

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

เปลมสยนการจทาหนผายปลาสดธรรมดาทมสเกทดจากการนยอคบผอ เปปนการแปรรมปททาปลานทลแดด
เดมยวไรผกผาง และบรรจคใสผถคงซมลสมญญากาศ พรผอมเพทสมโลโกผตราสทนคผาเพสสอดขงดมดความสดใจ
จากลมกคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,000

หนผา 58 / 192



PS65011542 : ปชปยหมพกอลนทรวยฑ ตานว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการเรผงการยผอยสลายจากจคลทนทรมยน

โปรโมทผลทตภสณฑนโดยใชผเทคโนโลยมการสสสอสารออนไลนน

ใชผแอพพลทเคชสสนในการออกแบบโลโกผผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : วผาว วผาว ปคปย

รายละเอวยด : เกทดจาการมมลสสตวนอทนทรมยนทมสเหลสอใชผ โดยใชผจคลทนทรมยนชผวยในกระบวนการเรผง

การหมสก เพสสอทมสจะไดผปคปยหมสกอทนทรมยนทมสมมคคณภาพ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตานม อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตผนคมณการเกษตร

ออนไลนฑ : U2T ตานมรผวมใจ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ธครกทจปคปยหมสกชมวภาพเกทดขขขนจากการรวมตสวของกลคผมเกษตรกรชาวตทาบลตานม เพสสอลดภาระคผา
ใชผจผายในครสวเรสอน สผงเสรทมอาชมพเพสสอสรผางรายไดผสมผชคมชนอยผางยสสงยสสน สรผางชผองทางการขาย
ทสขงออนไลนน ออฟไลนน และโปรโมทเพสสอประชาสสมพสนธนสทนคผา เพสสอเขผาถขงลมกคผามากทมสสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 8,500

หนผา 59 / 192



PS65011582 : ตานวกตวลสะเรชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการจสดททาเสสสอกกโดยใชผวสสดคทมสมมในทผองถทสน

กระบวนการแปรรมปผลทตภสณฑน

ใชผแอพพลทเคชสสนในการออกแบบตราสทนคผาผลทตภสณฑนชคมชน/บรรจคภสณฑน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตานมกตมลสะเรยน

รายละเอวยด : แปรรมปผลทตภสณฑนใหผไดผมาตรฐานและผลทตสทนคผาทมสหลากหลาย เชผน การททา

กระเปปา ชคดรองจานรองแกผว ปลอกหมอน กลผองใสผกระดาษททชชมผ ปกแฟปมเอกสาร เปปนตผน 

พรผอมออกแบบตราสทนคผาชคมทมสทสนสมสย มมอสตลสกษณน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตานม อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานตานมกตมลสะเรยน

ออนไลนฑ : เพจ U2T ตานมรผวมใจ/กลคผมทอเสสสอกกบผานตานม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

พสฒนาองคนความรมผใหมผๆ การสรผางมมลคผาเพทสมผลทตภสณฑนเสสสอกก สรผางอาชมพกผอใหผเกทดรายไดผใน
ชคมชน จทาหนผายและการใหผบรทการกสบลมกคผา ตทดตามและประเมทนผลการดทาเนทนงาน เพทสมชผองทาง
การตลาด เชผน  รผานเตผาสะเรยน เพจU2Tตานมรผวมใจ เพจกลคผมทอเสสสอกกบผานตานม และงานOTOP

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 9,500

หนผา 60 / 192



PS65027486 : ตานวดลนดวทวพสชด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การททาตราสทนคผาผลทตภสณฑนชคมชน

การททาดทนผสมโดยใชผวสสดคคคณภาพในทผองถทสน

บรรจคภสณฑน/ตราสทนคผา

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตานมดทนดมทมสสคด

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนดทนผสม มมเนสขอละเอมยดรผวนซคยสมง มมสผวนผสมจากแกลบ ขคยมะพรผาว

และสผวนผสมจากปคปยหมสก จขงนทามาใชผเพาะปลมกตผนไมผระยะแรกใหผเจรทญเตทมโตไดผดม และใชผปรสบ

ปรคงดทนทมสเสสสอมคคณภาพ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตานม อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานตผนคมณการเกษตร

ออนไลนฑ : เพจ U2T ตานมรผวมใจ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การททาดทนผสมการทมสมมคคณภาพจากวสสดคเหลสอใชผในชคมชน เพสสอลดตผนทคนและเพทสมประสททธทภาพ
ในการผลทตพสช ออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมความทสนสมสยโดยผมผเชมสยวชาญรผวมกสบชคมชน จทาหนผาย
ตามรผานตผนไมผ รผานคผาชคมชน และจทาหนผายชผองทางออนไลนนเพจU2Tตานมรผวมใจจสงหวสดสครทนทรน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 9,000

หนผา 61 / 192



PS65016333 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑเสผนไหมเพชพอเพลพมมมลคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตลาดชผองทางการจสดจทาหนผาย เชผน ทางออนไลนน

การออกแบบบตราสทนคผา

การออกแบบบรรจคภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสผนไหมไทยพสขนบผาน

รายละเอวยด : เสผนไหมไทยพสขนบผานเปปนการสาวเสผนไหมดผวยกรรมวทธมโบราญสาวดผวยมสอลง

กระบคง มมการควบคคมเสผนไหมใหผไดผเสผนทมสเสมอกสน นทามาเพทสมมมลคผาโดยการออกแบบบรรจค

ภสณฑน และตราสทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลทตภสณฑนชคมชนตทาบลตาเบา

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

โมเดลธครกทจเสผนไหม ตทาบลตาเบา 
1. Key Partner(พสนธมทตร) : กลคผมปลมกหมผอนเลมขยงไหมอนครสกษนพสนธคนไทยพสขนบผาน ตทาบลตาเบา ,
กลคผมวทสาหกทจทอผผาไหมในชคมชน/ตทาบลใกลผเคมยง ,องคนการบรทหารสผวนตทาบล/โรงเรมยน/ผมผนทา
ชคมชน,ปราชญน,วสด 
2. Key Activities(กทจกรรมหลสก) : การออกแบบบรรจคภสณฑน ตราสทนคผา และชผองทางการจสด
จทาหนผาย 
3. Key Resources(ทรสพยากรหลสก)  : เสผนไหมทมสไดผมาตรฐาน ,บรรจคภสณฑนตราสทนคผาทมสโดดเดผน
ทสนสมสย
4. Value Propositions(คคณคผาบรทการ) : บรรจคภสณฑนมมความโดดเดผนนผาสนใจ สทนคผาดมมมคคณคผา
นผาซสขอ
5. Customer Relationships(ความสสมพสนธนลมกคผา) : บรทการดผวยคคณภาพของผลทตภสณฑนทมสไดผ
มาตรฐาน ,สรผางเครสอขผายในการผลทต/จทาหนผาย
 6 .Customer Segments(กลคผมลมกคผา) : กลคผมผมผผลทตหรสอผมผทอผผาไหมในพสขนทมสและชคมชนใกลผ
เคมยง , ลมกคผาทสสวไป, ลมกคผาออนไลนน
7. Channels(ชผองทางเขผาถขงลมกคผา) : ชผองทางออนไลนน,ทมสททาการกลคผมพสฒนาอาชมพ,เปปดบมธตาม
งานตผางๆ
8. Cost Structure(โครงสรผางตผนทคน) : แรงงานของเกษตรกรภายในกลคผม และคผาวสตถคดทบ,คผา
ขนสผง,คผาบรรจคภสณฑน และตราสทนคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 28,900

หนผา 62 / 192



PS65016509 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑนนพาพรลกตาเบาเพชพอเพลพมมมลคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภสณฑน และตราสทนคผา

การเพทสมรสชาตทนทขาพรทกหลากหลายเพสสอเปปนทางเลสอก

การตลาดชผองทางการจสดจทาหนผาย เชผน ออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาพรทกตาเบา

รายละเอวยด : นทขาพรทกปลาปปน แบบเผยดมาก แบบเผยดนผอยนทขาพรทกแมงดา แบบเผยดมาก แบบ

เผยดนผอยนทขาพรทกปลารผาบอง แบบสคก แบบดทบ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ผลทตภสณฑนชคมชนตทาบลตาเบา

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจโมเดลนทขาพรทกตาเบา
1. Key Partners(พสนธมทตร) : กลคผมสตรมตทาบลตาเบา,รผานคผา,องคนการบรทหารสผวนตทาบลตาเบา
2. Key Activities(กทจกรรมหลสก) : สมาชทกกลคผมสตรม,กระบวนการผลทตสทนคผา,การออกแบบ
บรรจคภสณฑน 
ตราสทนคผาทมสสวยทสนสมสยดมมมราคานผาซสขอ และชผองทางการจสดจทาหนผาย
3. Key Resources(ทรสพยากรหลสก) : สมาชทกกลคผมมมความชทานาญในกรรมวทธมการผลทต,มมวสตถค
ดทบในทผองถทสนของสมาชทกในชคมชน, บรรจคภสณฑนตราสทนคผาทมสดมทสนสมสย
4. Value Propositions(คคณคผาบรทการ) : นทขาพรทกปรคงสดใหมผ สะอาด รสชาตทดม, บรรจคภสณฑนมม
ความโดดเดผนนผาสนใจ สทนคผาดมนผาซสขอ
5. Customer Relationships(ความสสมพสนธนลมกคผา) : ทดลองใหผชทมฟรม,บรทการดผวยคคณภาพทมส
สดและใหมผ,สรผางเครสอขผายในการผลทต และจทาหนผาย
6 .Customer Segments(กลคผมลมกคผา) : กลคผมลมกคผาทสสวไป,ตลาดออนไลนน,รผานคผาชคมชน/ตลาด
สด,พผอคผาคนกลาง
7. Channels(ชผองทางเขผาถขงลมกคผา) : ชผองทางออนไลนน,ทมสททาการกลคผมพสฒนาอาชมพ,เปปดบมธตาม
งานตผางๆ
8. Cost Structure(โครงสรผางตผนทคน) : แรงงานของเกษตรกรภายในกลคผม และคผาวสตถคดทบ,คผา
ขนสผง,คผาบรรจคภสณฑน และตราสทนคผา
9. Revenue Streams(แหลผงรายไดผใหมผ) : รายไดผจากการสผงรผานคผาชคมชน,รายไดผจากการขาย

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 24,000

หนผา 63 / 192



PS65010746 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเศษถคานทวพเหลชอจากกระบวนการเผาถคาน สมคการสรผางอาชวพ 

สรผางคชณคคาและมมลคคาทางเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผเทคโนโลยมคอมพทวเตอรนในการพสฒนาและออกแบบฉลากสทนคผาใหมผ

การใชผเทคโนโลยมสารสนเทศออนไลนนสทาหรสบการประชาสสมพสนธนผลทตภสณฑนและการตลาด

สทาหรสบการขายสทนคผา

การประยคกตนใชผเทคโนโลยมคทวอารนโคผดในการสสสอสารเรสสองราวเพสสอเพทสมมมลคผาใหผกสบผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Remanufacture (การผลทตใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขยมงถผานอสดแทผง

รายละเอวยด : ขยมงถผานอสดแทผง      ผลทตภสณฑนแปรรมปจากเศษถผาน  ขยมงถผานอสดแทผง ตทาบล

ทมอ ใหผความรผอนสมทสาเสมอ ควสนนผอย ตทดไฟนาน ประหยสดและสะดวก มมกลทสนหอมของมะกรมด

และปลอดภสยตผอผมผบรทโภค

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขผอมมลผลทตภสณฑน
 ผลทตภสณฑนแปรรมปจากเศษถผาน ขยมงถผานอสดแทผง ตทาบลทมอ ใหผความรผอนสมทสาเสมอ ควสนนผอย 
ตทดไฟนาน ประหยสดและสะดวก มมกลทสนหอมของมะกรมดและปลอดภสยตผอผมผบรทโภค 
การวทเคราะหนกลคผมเปปาหมาย  
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง มมกลคผมเปปาหมายสทาหรสบการซสขอ/ขาย ในกลคผมผมผบรทโภคเปปนวง
กวผางสทาหรสบบรทโภคทมสตผองการใชผพลสงงานทดแทน  เนสสองจากปปจจคบสนการใชผพลสงงานจากกตาซ
ธรรมชาตทซขสงอยมผในสภาพทมส เรทสมไมผเพมยงพอตผอการใชผงาน 
การสรผางความแตกตผางในผลทตภสณฑนและการพสฒนาผลทตภสณฑน
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง มมความแตกตผางในการ สรผางคคณสมบสตทใหผกสบผลทตภสณฑน คสอ 
การเตทมกลทสนของมะกรมด เพสสอสรผางเอกลสกษณนและความแปลกใหมผในสทนคผา  และการพสฒนา
คคณภาพใหผถผานอสดแทผงสามารถใหผความรผอนสมทสาเสมอ ควสนนผอย ตทดไฟนาน 
ทรสพยกรทมสตผองใชผ 
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง ทรสพยากรทมสตผองใชผ ไดผแกผ เศษถผานทมสเหลสอใชผ อคปกรณน
สทาหรสบบดถผาน  อคปกรณนสทาหรสบอสดถผาน บรรจคภสณฑนสทนคผาและฉลากสทนคผา
ชผองทางการตลาด 
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง ชผองทางการตลาดทสขงการขายในแบบ ออนไลนนและออฟไลนน  
ออนไลนน ไดผแกผ ชผองทางใน ออนไลนน เพจ facebook tiktok  ออฟไลนน วางขายหนผารผาน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 64 / 192



PS65026205 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากเศษถคานทวพเหลชอจากกระบวนการเผาถคาน สมคการสรผางอาชวพ 

สรผางคชณคคาและมมลคคาทางเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผเทคโนโลยมคอมพทวเตอรนในการพสฒนาและออกแบบฉลากสทนคผาใหมผ

การใชผเทคโนโลยมสารสนเทศออนไลนนสทาหรสบการประชาสสมพสนธนผลทตภสณฑนและการตลาด

สทาหรสบการขายสทนคผา

การประยคกตนใชผเทคโนโลยมคทวอารนโคผดในการสสสอสารเรสสองราวเพสสอเพทสมมมลคผาใหผกสบผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Remanufacture (การผลทตใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขยมงถผานดมดกลทสน

รายละเอวยด : ขยมงถผานดมดกลทสน      ผลทตภสณฑนแปรรมปจากเศษถผาน ขยมง กผอนถผานดมดกลทสน 

ตทาบลทมอ สามารถ ดมดกลทสนอสบ ดสบกลทสนทมสไมผพขสงประสงคน เพมยงนทากผอนถผานไปวางในจคดตผาง 

ๆ เชผน หผองนอน ตมผเกยบรองเทผา ตมผเสสขอผผา ลทขนชสก กยสามารถดสบกลทสนไดผงผายและเปปนธรรมชาตท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทมอ อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขผอมมลผลทตภสณฑน
                ผลทตภสณฑนแปรรมปจากเศษถผาน ขยมง กผอนถผานดมดกลทสน ตทาบลทมอ สามารถ ดมดกลทสนอสบ 
ดสบกลทสนทมสไมผพขสงประสงคน เพมยงนทากผอนถผานไปวางในจคดตผาง ๆ เชผน หผองนอน ตมผเกยบรองเทผา ตมผ
เสสขอผผา ลทขนชสก กยสามารถดสบกลทสนไดผงผายและเปปนธรรมชาตท
การวทเคราะหนกลคผมเปปาหมาย  
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมง กผอนถผานดมดกลทสน มมกลคผมเปปาหมายสทาหรสบการซสขอ/ขาย ในกลคผมผมผบรทโภค
เปปนวงกวผางสทาหรสบผมผบรทโภคทมสตผองการผลทตภสณฑน ไวผใชผสอยในครสวเรสอน เปปนของฝาก ราคาไมผ
แพง และมมประโยชนนในการดสบกลทสน

การสรผางความแตกตผางในผลทตภสณฑนและการพสฒนาผลทตภสณฑน
ผลทตภสณฑนแปรรมปกผอนถผานดมดกลทสน สรผางคคณสมบสตทใหผกสบผลทตภสณฑน คสอ การขขขนรมปทรงใหผมม
ความแตกตผางและการพสฒนาฉลากสทนคผาและบรรจคภสณฑนเปปนเอกลสกษณนใหผกสบกผอนดมดกลทสนและ
ความแปลกใหมผในสทนคผา  
ทรสพยกรทมสตผองใชผ 
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง ทรสพยากรทมสตผองใชผ ไดผแกผ เศษถผานทมสเหลสอใชผ อคปกรณน
สทาหรสบบดถผาน  อคปกรณนสทาหรสบขขขนรมปกผอนถผาน บรรจคภสณฑนสทนคผาและฉลากสทนคผา
ชผองทางการตลาด 
ผลทตภสณฑนแปรรมปขยมงถผานอสดแทผง ชผองทางการตลาดทสขงการขายในแบบ ออนไลนนและออฟไลนน  

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 8,000

หนผา 65 / 192



PS65002248 : โครงการพพฒนาโลชพพนจากโปรตว
ช
นไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. เทคโนโลยมเครสอขผายผไรผสาย (Internet)

2. ใชผเทคโนโลยมในการออกแบบบรรจคภสณฑนสทาหรสบผลทตภสณฑน

1. เทคโนโลยมการสกสดโปรตมนไหม

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานมานคษยวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : โลชสสนนละออไหม (LaorSilk body Lotion)

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑนจากโปรตมนใยไหมทมสสกสดและกลสสนกรองจากหมผอแรงดสนเพสสอใหผ

ไดผนทขาโปรตมนใหมแลผวนทามาผสมนทขามสนมะกอก นทขามสนมะพรผาวสกสดเยยน ผสมวทตามทน E คอลา

เจน ซขสงมมสผวนชผวยในการบทารคงผทวกายใหผมมความชคผมชสขนไมผเหนมยวเหนอะหนะและอผอนโยนกสบทคก

สภาพผทว

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทคผงมน อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ทคผงมน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084145892003

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจ (Business model)
1)  "Customer Segments  (กลคผมลมกคผาของเรา)"  
 - กลคผมแมผบผาน
- กลคผมคนดมแลรสกษาสคขภาพและความงาม
- กลคผมหาสทนคผามาขาย (ตสวแทน)
2) "Value Propositions (คคณคผาทมสสผงมอบใหผกสบลมกคผา)"
 - ใชผสทนคผาทมสมมมาตรฐาน
- บรทการหลสงการขาย
- เพทสมสะดวกในชมวทต
3) "Channels (ชผองทางทมสจะเขผาถขงลมกคผา)"
- Social Media
- Shopee, lazada
- หนผารผานคมผคผา, รผานคผาชคมชน
4) "Customer Relationships (ความสสมพสนธนกสบลมกคผา)"
- สรผางระบบสมาชทก
- ตทดตามผลลสพธนจากลมกคผา
5) "Revenue Streams” (รายไดผหลสกของธครกทจ)
- รายไดผขายปลมกทมสเปปนตสวเงทนจาการจทาหนผายสทนคผา

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 12,500

หนผา 66 / 192



PS65019332 : โครงการการพพฒนาผลลตภพณฑฑจากไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การพสฒนาบรรจคภสณฑน

2. การปรสบปรคงผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑน

เทคโนโลยมเครสอขผายออนไลนน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ยาหมผองมนตนไพร (MonPrai Balm)

รายละเอวยด : เปปนยาหมผองมนตนไพร สรรพคคณยาหมผองสมคนไพรขมทขนใชผสมดแกผลมวทงเวมยน 

บรรเทาอาการปวดเมสสอยรผางกาย ปวดกลผามเนสขอ ปวดขผออสกเสบ ปวดเสผนเอยน เคลยดขสดยอก 

ฝกชทขาดทาเขมยว บรรเทาอาการวทงเวมยน ใชผทาแกผผสสนคสน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทคผงมน อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T ทคผงมน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084145892003

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจ (Business model)
1)  "Customer Segments  (กลคผมลมกคผาของเรา)"  
 - กลคผมแมผบผาน
- กลคผมคนดมแลรสกษาสคขภาพและความงาม
- กลคผมหาสทนคผามาขาย (ตสวแทน)
2) "Value Propositions (คคณคผาทมสสผงมอบใหผกสบลมกคผา)"
 - ใชผสทนคผาทมสมมมาตรฐาน
- บรทการหลสงการขาย
- เพทสมสะดวกในชมวทต
3) "Channels (ชผองทางทมสจะเขผาถขงลมกคผา)"
- Social Media
- Shopee, lazada
- หนผารผานคมผคผา, รผานคผาชคมชน
4) "Customer Relationships (ความสสมพสนธนกสบลมกคผา)"
- สรผางระบบสมาชทก
- ตทดตามผลลสพธนจากลมกคผา
5) "Revenue Streams” (รายไดผหลสกของธครกทจ)
- รายไดผขายปลมกทมสเปปนตสวเงทนจาการจทาหนผายสทนคผา

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 12,250

หนผา 67 / 192



PS65021435 : โครงการพพฒนาสบมคสมชนไพร ไพรละออ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. พสฒนาบรรจคภสณฑน

2. การปรสบปรคงผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑน

3. เทคโนโลยมเครสอขผายออนไลนน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมผไพรละออ (PraiLaor Soap)

รายละเอวยด : เปปนสบมผทมสผลทตขขขนจากสมคนไพรในทผองถทสน ไดผแกผ ขมทขน ไพล ใบหนาน มะรคม นทา

นทขามสนมะพรผาวสกสดเยยน นทขาหมสกสมคนไพรรวม มาสกสดแลผวผสมกสบนทขาผขขง เตทมสารกมสลทมนใหผ

กลายมาเปปนสบมผไพรละออ ทมสมมความเสถมยรมากทมสสคด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทคผงมน อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ :  ตU2T ทคผงมน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084145892003

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แผนธครกทจ (Business model)
1)  "Customer Segments  (กลคผมลมกคผาของเรา)"  
 - กลคผมแมผบผาน
- กลคผมคนดมแลรสกษาสคขภาพและความงาม
- กลคผมหาสทนคผามาขาย (ตสวแทน)
2) "Value Propositions (คคณคผาทมสสผงมอบใหผกสบลมกคผา)"
 - ใชผสทนคผาทมสมมมาตรฐาน
- บรทการหลสงการขาย
- เพทสมสะดวกในชมวทต
3) "Channels (ชผองทางทมสจะเขผาถขงลมกคผา)"
- Social Media
- Shopee, lazada
- หนผารผานคมผคผา, รผานคผาชคมชน
4) "Customer Relationships (ความสสมพสนธนกสบลมกคผา)"
- สรผางระบบสมาชทก
- ตทดตามผลลสพธนจากลมกคผา
5) "Revenue Streams” (รายไดผหลสกของธครกทจ)
- รายไดผขายปลมกทมสเปปนตสวเงทนจาการจทาหนผายสทนคผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 19,800

หนผา 68 / 192



PS65013001 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสลนคผาแปรรมปจากถคานเพชพอสคงเสรลมอาชวพ สมคการพพฒนาเศรษฐกลจ

ระดพบชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศออนไลนนในการประชาสสมพสนธน เชผน Facebook

Youtobe

LINE Offcial Account

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถผานดมดกลทสนอเนกประสงคน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนถผานดมดกลทสนอเนกประสงคน สามารถดมดกลทสนอสบชสขนไดผดมเปปน

ผลทตภสณฑนจากธรรมชาตทเปปนมทตรตผอสทสงแวดลผอม ชผวยดมดกลทสนเหมยนหรสอกลทสนอสบภายในหผอง

นอน ตมผเกยบรองเทผา ตมผเสสขอผผา ลทขนชสก หรสอหผองทมสเพทสงทาสม กยใชผถผานดมดกลทสนไดผหมด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บผานไทร อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ลผานไทรทอง

ออนไลนฑ : U2T FOR BCG ตทาบลบผานไทร อทาเภอปราสาท จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การพสฒนาผลทตภสณฑนโดยใชผหลสกการวางแผนธครกทจ Business Model Canvas 1.พสนธมทตร
หลสก2.กทจกรรมหลสก3.ทรสพยากรหลสก4.การเสนอคคณคผา5.ความสสมพสนธนกสบลมกคผา6.กลคผม
ลมกคผา7.ชผองทาง8.โครงสรผางตผนทคน9.กระแสรายไดผ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 8,000

หนผา 69 / 192



PS65026400 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑสลนคผาแปรรมปจากถคานเพชพอสคงเสรลมอาชวพ สมคการพพฒนาเศรษฐกลจ

ระดพบชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศออนไลนนในการประชาสสมพสนธน เชผน Facebook

Youtobe

LINE Offcial Account

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สารบทารคงดทนไบโอชารน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนจากเศษไมผแปรรมปเปปนสารบทารคงดทนไบโอชารนชผวยปรสบปรคงดทนและ

ผลผลทตทางการเกษตร กสกเกยบนทขาและอาหารในดทนไดผดมเปปนทมสอยมผใหผกสบจคลทนทรมยนเพสสอสรผาง

อาหารใหผดทน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บผานไทร อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ลผานไทรลผาน

ออนไลนฑ : U2T FOR BCG ตทาบลบผานไทร อทาเภอปราสาท จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การพสฒนาผลทตภสณฑนโดยใชผหลสกการวางแผนธครกทจ Business Model Canvas 1.พสนธมทตร
หลสก2.กทจกรรมหลสก3.ทรสพยากรหลสก4.การเสนอคคณคผา5.ความสสมพสนธนกสบลมกคผา6.กลคผม
ลมกคผา7.ชผองทาง8.โครงสรผางตผนทคน9.กระแสรายไดผ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 11,000
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PS65017213 : โครงการยกระดพบผผาไหม เพชพอเขผาสมคมาตรฐานผลลตภพณฑฑชชมชน ดผวยอพตลพกษณฑชชมชน ตนาบล

ปราสาททนง  อนาเภอปราสาท จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

- การออกแบบลวดลายผผาไหมทมสเปปนอสตลสกษณนของชคมชนปราสาททนง

- การมสดหมมสและยผอมสมใหมผ

-การเพทสมชผองทางการขายผผานออนไลนน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมทอมสอปราสาททนง

รายละเอวยด : ผผาไหม เปปนทมสนทยมตสขงแตผอดมตจนถขงปปจจคบสน ถสอเปปนวสฒนธรรมการแตผง

กายอยผางหนขสงทมสมมการสสบทอดมาอยผางยาวนาน จขงมมแนวคทดทมสจะออกแบบลวดลายผผาไหมรมป

แบบใหมผทมสมมความเปปนอสตลสกษณนของตทาบลปราสาททนง โดยมมการมสดหมมส ยผอมสมใหมผ ทมสเปปนสม

จากธรรมชาตท เชผน สมเหลสองจากขมทขน ดอกขมขเหลยก จากเปลสอกขนคน แกผนขนคคน สมแดงจาก

สะเดา สมเขมยวจากใบเตย สมดทาจากมะเกลสอ เปปนตผน และมมการจทาหนผายสทนคผาผผานทางสสสอออ

นไลนน เพสสอใหผเปปนทมสรมผจสกอยผางกวผางขวางมากขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บผานปปาดทม

ออนไลนฑ : ผผาไหมทอมสอปราสาททนง&ปคปยอทนทรมยนชมวภาพผสกปลอดสาร

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

การออกแบบลวดลายใหมผเพสสอใหผเปปนอสตลสกษณนชคมชนตทาบลปราสาททนง โดยคาดหวสงวผาผผา
ไหมทอมสอปราสาททนง จะเปปนสทนคผาทมสจสดจทาหนผายในรมปแบบออนไลนน สามารถสรผางรายไดผ
ประมาณ 5,000 ตผอเดสอน โดยลมกคผาในธครกทจทมสคาดวผาจะซสขอผลทตภสณฑนเปปนประชาชนทสสวไป

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 24,000

หนผา 71 / 192



PS65027774 : โครงการยกระดพบอลนทรวยฑ(ปรชงดลน)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนทคในการพสฒนาผลทตภสณฑนปคปยอทนทรมยนชมวภาพผสกปลอดสาร สทาหรสบปรคงดทนไวผบทารคงพสช

ผสกทมสปลมกเพสสอใหผผสกเตทบโตอยผางสมทสาเสมอดผวยผลทตภสณฑนปคปยอทนทรมยนชมวภาพผสกปลอดสาร

เทคนทคในการพสฒนาธครกทจเกษตรอทนทรมยนเพสสอสสงคม

เทคนทคในการประยคกตนใชผเทคโนโลยมเพสสอยกระดสบการเกษตร

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนอทนทรมยน(ปรคงดทน)

รายละเอวยด : อทนทรมยน(ปรคงดทน) เปปนผลทตภสณฑนทมสใชผในการปรสบปรคงดทน อมกทสขงยสงเพทสม

ศสกยภาพในการใหผออกซทเจนในดทนและแรผธาตคอาหารในดทน ตทาบลปราสาททนงขขขนชสสอเรสสอง

แปลงผสกปลอดสาร เกษตรกรสผวนใหญผปลมกผสกขายเปปนอาชมพ ดทนปลมกผสกจขงเปปนปปจจสย

สทาคสญในการเจรทญเตทบโตองพสช

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ปราสาททนง อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บผานผมผใหญผบผานสททธทชสย

ออนไลนฑ : ผผาไหมทอมสอปราสาททนง&ปคปยอทนทรมยนชมวภาพผสกปลอดสาร

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เปปาหมายการสรผางรายไดผใหผกสบเกษตรในพสขนทมสปลมกผสกปลอดสาร โดยการผลทตอทนทรมยนบทารคง
ดทนและนทขาหมสกชมวภาพ  โดยมมการจสดจทาหนผวยผลทตภสณฑนในรมปแบบออนไลนนผผานเพจ 
Facebook Tiktok โดยลมกคผาในธครกทจทมสคาดวผาจะซสขอผลทตภสณฑนเปปนประชาชนทสสวไป

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 7,000

หนผา 72 / 192



PS65011934 : โครงการสคงเสรลมและสนพบสนชนกลจกรรมเพชพอพพฒนาหมมคบผานเศรษฐกลจพอเพวยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Desine คคณภาพและมาตรฐานของบรรจคภสณฑน

อบรมการใชผเพจ Facebook

Line

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมไทยโบราณ บผานสมคด

รายละเอวยด : เปปนการสรผางมมลคผาและสผงเสรทมใหผชาวบผานในชคมชน ททาเสผนสอดชผองสทาเรยจรมป 

และขนมหมมสกรอบ ในชผวงทมสผลผลทตพรผอมเกยบเกมสยวและมมจทานวนมาก โดยการนทามาผผาน

กรรมวทธมเพสสอใหผไดผมาซขสง นทขาใบเตย นทขามะพรผาวและเนสขอมะพรผาวพรผอมมาททากระบวนการการ

ททาขนมไทยโบราณ ทมสมมอรผอยและรสชาตททมสดม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สมคด อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ลอดชผองสมคด

ออนไลนฑ : ลอดชผองสมคด

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธครกทจของทมมสมคดสคดปปง เพสสอจสดอบรมเกมสยวกสบการจสดททาตสวสทนคผาผลทตภสณฑน แผนการ
ปรสบผลทตภสณฑน รวมถขงชผองทางการจทาหนผายทสขงแบบ Offine และ Online เพสสอเปปนแนวทางใน
การจสดจทาหนผายและเพทสมรายไดผใหผกสบชคมชนเพสสอใหผคนในชคมชนมมรายไดผเพทสมมากขขขน รวมไปถขง
การนทาเอาของทมสมมในชคมชนอยมผมาสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบตสวสทนคผาเปปนการเพทสมรายไดผลดรายจผาย
ไดผอมกชผองทางหนขสง รวมถขงไดผกระจายรายไดผใหผกสบคนในชคมชนอมกดผวย

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 73 / 192



PS65027541 : โครงการสคงเสรลมและสนพบสนชนกลจกรรมเพชพอพพฒนาหมมคบผานเศรษฐกลจพอเพวยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานของบรรจคภสณฑ

อบรมการใชผเพจ Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาพรทกยกครกตทาบลสมคด

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑนทมสพสฒนามาเปปนนทขาพรทกกากหมม และนทขาพรทกปลาทมกรอบทมส

ประกอบดผวยพรทกแหผง หอมแดง กระเทมยม โขลกผสมกสบปลา เนสขอสสตวนอสสน ลสกษณะนทขาพรทกจะ

แหผงรสบประทานงผาย เปปนนทขาพรทกพสขนฐานของภาคอมสาน ซขสงเปปนผลทตภสณฑนทมสรสบประทานไดผ

งผายเกสอบทคกครสวเรสอน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สมคด อ.ปราสาท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : นทขาพรทกยกครกตทาบลสมคด

ออนไลนฑ : นทขาพรทกยกครกตทาบลสมคด

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธครกทจของทมมสมคดสคดปปง เพสสอจสดอบรมเกมสยวกสบการจสดททาตสวสทนคผาผลทตภสณฑน แผนการ
ปรสบผลทตภสณฑน รวมถขงชผองทางการจทาหนผายทสขงแบบ Offine และ Online เพสสอเปปนแนวทางใน
การจสดจทาหนผายและเพทสมรายไดผใหผกสบชคมชนเพสสอใหผคนในชคมชนมมรายไดผเพทสมมากขขขน รวมไปถขง
การนทาเอาของทมสมมในชคมชนอยมผมาสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบตสวสทนคผาเปปนการเพทสมรายไดผลดรายจผาย
ไดผอมกชผองทางหนขสง รวมถขงไดผกระจายรายไดผใหผกสบคนในชคมชนอมกดผวย

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 74 / 192



PS65018284 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑปชปยอลนทรวยฑ (ไตรโคเดอรฑมาพลพส) และชววภพณฑฑอลนทรวยฑ 

เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลตดผวยวลถวเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชผองทางการขายสทนคผาออนไลนน

เครสสองอสดเมยดปคปย

นวสตกรรมการผลทตหสวเชสขอจคลทนทรมยนไตรโคเดอรนมา จากมหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยมหสศจรรยนอทนทรมยนคคณภาพสมง (ไตรโคเดอรนมาพลสส)

รายละเอวยด : พสฒนา ยกระดสบ และชผองทางในการจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนปคปยอทนทรมยน โดย

อาศสยงานวทจสยไตรโคเดอรนมา เทคโนโลยม นวสตกรรมจากอาจารยนในมหาวททยาลสยราชภสฏ

สครทนทรนและกรมสผงเสรทมวทชาการเกษตร กศน. เพสสทอเพทสมมมลคผาผลทตภสณฑน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกกลาง อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

มมลสสตวน จากกลคผมเกษตรกรในพสขนทมสตทาบลโคกกลาง มมจทานวนมาก จขงเหยนความสทาคสญของการ
ททาเกษตรอทนทรม และปปญหาการใชผปคปยเคมมทมสมากเกทนไปททาใหผเกทดดทนเสสสอมสภาพ เชสขอรา รากเนผา 
ใบหยทก จากงานวทจสยและคณาจารยนผมผรสบผทดชอบโครงการU2T ไดผนทาเชสขอราไตรโคเดอรนมาไป
ผสมในมมลสสตวน แกลบ ไดผเปปนผลทตภสณฑนปคปยมหสศจรรยนอทนทรมยนคคณภาพสมง (ไตรโคเดอรนมา
พลสส) เพสสอลดตผนทคนและสรผางรายไดผใหผกลสบเกษตรกร

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

อนครสกษนสทสงแวดลผอม และมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน

จนานวนรายไดผ : 76,200

หนผา 75 / 192



PS65027892 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑปชปยอลนทรวยฑ (ไตรโคเดอรฑมาพลพส) และชววภพณฑฑอลนทรวยฑ 

เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลตดผวยวลถวเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชผองทางการขายผผานระบบออนไลนน

ใชผโปรแกรม Canva ในการออกแบบบรรจคภสณฑนและโลโกผสทนคผา

นวสตกรรมการผลทตหสวเชสขอ EM จากมหาวททยาลสยราชภสฎสครทนทรน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : EM หสวเชสขอจคลทรมยนคคณภาพสมง

รายละเอวยด : พสฒนา ยกระดสบ และชผองทางในการจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนจคลทนทรมยนEM โดย

อาศสย เทคโนโลยม นวสตกรรมจากอาจารยนในมหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรนและกรมสผงเสรทม

วทชาการเกษตร กศน. เพสสทอเพทสมมมลคผาผลทตภสณฑน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โคกกลาง อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ในพสขนทมสตทาบลโคกกลาง มมการททาเกษตรเปปนจทานวนมาก จขงเหยนความสทาคสญของการททาเกษตร
อทนทรม และปปญหาการใชผปคปยเคมมทมสมากเกทนไปททาใหผเกทดดทนเสสสอมสภาพ เชสขอรา รากเนผา ใบหยทก 
จากงานวทจสยและคณาจารยนผมผรสบผทดชอบโครงการU2T ไดผนทาEM หสวเชสขอจคลทรมยนคคณภาพสมง 
เพสสอลดตผนทคนและสรผางรายไดผใหผกลสบเกษตรกร

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

อนครสกษนสทสงแวดลผอม และมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน

จนานวนรายไดผ : 42,000

หนผา 76 / 192



PS65025813 : ถคานไมผไผคอพดแทคง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนทคการขายออนไลนน Facebook Line และYoutube

ทสกษะการอสดถผานไผผ

ทสกษะการเผาถผานไผผ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Refurbish (การปรสบปรคงใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถผานไมผไผผอสดแทผง จมกแดก

รายละเอวยด : ถผานทมสไดผรสบการรสบรองคคณภาพจากหนผวยงานรสบรองมาตรฐานสทนคผา แกผ

ปปญหาควสนไฟทมสมากเกทนไปในการปปข งยผาง เพราะเนสสองจากถผานทมสมมอยมผในปปจจคบสนนสขนเวลาทมสใชผใน

การตทดไฟในการททาอาหารมมควสนมากเกทดไปกผอใหผเกทดปปญหาตผางๆตามมา เชผน โรคทางเดทน

หายใจเปปนตผน และถผานทม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จมกแดก อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กระบวกการผลทต เรทสมจากการปลมกไมผไผผทมสนทามาใชผประโยชนน ไปสมผกระบวณการเผาถผาน และสรผาง
บรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทามาสรผาง กทจกรรมในการ
โปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 77 / 192



PS65025935 : ผผาไหมทอมชอบผานวารว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนทคการขายออนไลนน Facebook Line และYoutube

ทสกษะการตสดเยยบผลทตภสณฑน

ทสกษะการยผอมสมผผาฝปาย

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมทอมสอบผานวารม

รายละเอวยด : สวยงามรสกโลก ใสผสบาย ดผวยเสผนใยธรรมชาตทแทผๆ และสมยผอมธรรมชาตทจาก

ไผผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จมกแดก อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

กระบวกการผลทต เรทสมจากการใชผสมธรรมชาตทจากไผผยผอมเสผนไหม การคสดสรร การผลทตและ
บรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทามาสรผาง กทจกรรมในการ
โปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,800

หนผา 78 / 192



PS65017830 : ตคอยอดผลลตภพณฑฑ ปชปยชววภาพกลชคมปราสาทตาเมชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถคงเพสสอใชผในการบรรจคภสณฑนทมสสวยงาม

ออกแบบโลโกผผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนดผวยองคนความรมผ ใหผมมความสวยงาม ทสนสมสย

เครสสองอสดเมยดปคปย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยหมสกชมวภาพ ปราสาทตาเมสอน

รายละเอวยด : ปคปยหมสกชมวภาพ ปราสาทตาเมสอน ผลทตจากวสสดคจากธรรมชาตทในชคมชน มม

ประโยชนนในการปรสบปรคงดทน มมธาตคอาหารทมสพสชตผองการ รสกษาสทสงแวดลผอม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาเมมยง อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมวทสาหกทจชคมชนปราสาทตาเมสอน

ออนไลนฑ : ปคปยหมสกปราสาทตาเมสอน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ปคปยหมสกชมวภาพ ปราสาทตาเมสอน
1.เสนผหนของสทนคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา : ดผวยการคผนหาจคดขายทมสโดดเดผน แตกตผาง
           ราคาถมก ใชผวสสดคจากธรรมชาตทปรสบปรคงดทน มมธาตคอาหารทมสพสชตผองการ รสกษาสทสงแวดลผอม
2.กลคผมลมกคผาทมสชสดเจน(ทสขงปปจจคบสน/อนาคต)
            เกษตรกรและประชาชนทคกเพศทคกวสย
3.การสสสอสารการตลาดและ Logistic(ชผองทางการสสสอสารระหวผางผมผขายกสบผมผซสขอ)
            - จทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน
            - ตลาดนสดชคมชน
            - เฟสบคตคเพจ U2T Bcg ตทาบลตาเมมยง อทาเภอพนมดงรสก จสงหวสดสครทนทรน 
4.การปปดการขาย สรผางแบรนดนและรสกษาแบรนดน
            -  มมโปรโมชสสนพทเศษใหผกสบลมกคผา(การลดราคาสทนคผาหรสอแถมสทนคผา)
            -  บรทการในการจสดสผง
            - พสฒนาคคณภาพของสทนคผาและการผลทตสทนคผา
5.ทมสมาของรายไดผ/การขยายกทจการ
              - การจทาหนผายสทนคผาใหผกสบสมาชทกในกลคผม
              - การจทาหนผายสทนคผาใหผกสบเกษตรกรใมนชคมชน
              - การเสนอจทาหนผายสทนคผาใหผแกผรผานจทาหนผายตผนไมผตผางๆ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 79 / 192



PS65029224 : ตคอยอดผลลตภพณฑฑ สบมคและแชมพมสมชนไพร U2T ตาเมวยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแปรรมปเพสสอเพทสมมมลคผาสมคนไพร

เพทสมชผองทางการขาย ดผวยการออกตลาด จทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน

ออกแบบโลโกผผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนดผวยองคนความรมผ ใหผมมความสวยงาม ทสนสมสย  ขวด

และกลผองเพสสอใชผในการบรรจคภสณฑนทมสสวยงาม

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สบมผและแชมพมสมคนไพร U2T ตาเมมยง

รายละเอวยด : สบมผ มมกลทสนหอมเนสขอตสวสะอาด ปลอดสารพทษ ผลทตจากสมคนไพรธรรมชาตท

แชมพม  ผมเรมยบรสสนเงางามชะลอผมขาวกผอนวสย ปลอดสารพทษ ผลทตจากสมคนไพรธรรมชาตท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาเมมยง อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมวทสาหกทจชคมชนกลคผมปราสาทตาเมสอน

ออนไลนฑ : ปคปยหมสกปราสาทตาเมสอน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

สบมผและแชมพมสมคนไพร U2T ตาเมมยง
1.เสนผหนของสทนคผาทมสสผงมอบใหผลมกคผา : ดผวยการคผนหาจคดขายทมสโดดเดผน แตกตผาง
           สบมผ มมกลทสนหอมเนสขอตสวสะอาด ปลอดสารพทษ ผลทตจากสมคนไพรธรรมชาตท
           แชมพม  ผมเรมยบรสสนเงางามชะลอผมขาวกผอนวสย ปลอดสารพทษ ผลทตจากสมคนไพร
ธรรมชาตท
2.กลคผมลมกคผาทมสชสดเจน(ทสขงปปจจคบสน/อนาคต)
            สบมผ ประชาชนทคกเพศทคกวสย
            แชมพม  ประชาชนทสขงเพศหญทงและชายในวสยททางาน อายคตสขงแตผ 25 ปปขขขนไป
3.การสสสอสารการตลาดและ Logistic(ชผองทางการสสสอสารระหวผางผมผขายกสบผมผซสขอ)
            - จทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน
            - ตลาดนสดชคมชน
            - เฟสบคตคเพจ U2T Bcg ตทาบลตาเมมยง อทาเภอพนมดงรสก จสงหวสดสครทนทรน 
4.การปปดการขาย สรผางแบรนดนและรสกษาแบรนดน
            -  มมโปรโมชสสนพทเศษใหผกสบลมกคผา(การลดราคาสทนคผาหรสอแถมสทนคผา)
            -  บรทการในการจสดสผง
            - พสฒนาคคณภาพของสทนคผาและการผลทตสทนคผา
5.ทมสมาของรายไดผ/การขยายกทจการ
              - การจทาหนผายสทนคผาใหผกสบประชาชนในชคมชน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 80 / 192



PS65016495 : เสชพอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

ปรสบปรคงผลทตภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผาย

เพทสมมมลคผาใหผกสบเสสสอกก ดผวยการใชผเศษผผาไหมนทามาเยยบขอบ เพสสอสรผางจคดขายใหผกสบสทนคผา

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกตทาบลบสกได

รายละเอวยด : ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย ตผนกก ฟปมทผอ เชสอก สมยผอม กรรไกร 

แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงาน และสมาชทกในชคมชน การตลาดและการจสดจทาหนผาย

สทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บสกได อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TBakDaiSurin

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TBakDaiSurin

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ฝฝกพสฒนาตผอยอดใหผคนในชคมชนไดผมมอาชมพตทดตสว เพสสอสรผางรายไดผและเพทสมเปปนรายไดผอมกชผอง
ทางหนขสง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 3,000
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PS65016547 : พรมเชชดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาจสดจทาหนผายผผานโปรไฟลน Facebook

ปรสบปรคงผลทตภสณฑนรวมถขงขนาดพรมเชยดเทผาใหผเหมาะสมเพสสอการจสดจทาหนผาย

เพทสมมมลคผาใหผกสบพรมเชยดเทผาดผวยการเพทสมลวดลายสรผางขอบใหมผๆ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Reclamation (การเรมยกคสนเพสสอนทามาใชผซทขาหรสอ Recycle)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชยดเทผาตทาบลบสกได

รายละเอวยด : ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย เศษผผา แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปน

แรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาดและการจสดจทาหนผายสทนคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.บสกได อ.พนมดงรสก จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TBakDaiSurin

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TBakDaiSurin

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การคทดคผนลวดลายและรมปทรงใหมผ ๆ ทมสตอบสนองตผอความตผองการของตลาด ทมสจะชผวยสรผาง
มมลคผาของสทนคผาใหผกสบชคมชนไดผเพทสมมากขขขน

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 1,000
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PS65012125 : กาเกาะโมเฮย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองซมลสมญญกาศ

ชะลอมจากไมผไผผ

การแปรรมปผลทตภสณฑนจากปลา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สผมนสว

รายละเอวยด : ปลาสผม “สผมนสว” ผลทตภสณฑนจากแบรนดนกาเกาะโมเฮย เปปนการนทาปลาทมสชาว

บผานเพาะพสนธคนเลมขยงไวผมาผผานกระบวนการแปรรมปใหผเปปนปลาสผม จะใชผปลาตะเพมยนหรสอปลา

นทลในการนทามาททากยไดผ โดยมมขผาวเหนมยวและกระเทมยมเปปนสผวนประกอบ ซขสงสามารถหาไดผจาก

ชคมชนตทาบลกาเกาะ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กาเกาะ อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลกาเกาะ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลกาเกาะ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เนสสองดผวยปลาทมสชาวบผานเลมขยงมมจทานวนมากเกทนไป จขงคทดทมสจะนทาเอาปลาทมสชาวบผานเพาะเลมขยงไวผ
ในตทาบลมาแปรรมปเปปนปลาสผม โดยปรสบปรคงรสชาตทใหผปลาสผมมมความอรผอยมากยทสงขขขน เพสสอเพทสม
มมลคผาใหผกสบสทสงทมสชาวบผานมมและสรผางรายไดผใหผกสบชคมชนในพสขนทมส

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 83 / 192



PS65012159 : กาเกาะโมเฮย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วสตถคดทบจากธรรมชาตทในการยผอมสมผผาไหม

การออกแบบลวดลายผผาไหม

กลผองไมผไผผสาน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมเกลาใจ

รายละเอวยด : พสฒนารมปแบบลวดลายใหผมมความรผวมสมสยรวมถขงนทาสมธรรมชาตททมสมมอยมผใน

ชคมชนมาใชผในการยผอมผผาเพสสอใหผเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กาเกาะ อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลกาเกาะ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลกาเกาะ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

เมสสอลวดลายของผผาไหมมมความคลผายคลขงกสน จขงไดผมมความคทดจะพสฒนาลายเพสสอใหผมมความ
แปลกใหมผมากขขขน โดยชผองทางการจทาหนผายทางออนไลนน เชผน Facebook Instagram Shopee 
ซขสงใชผบรรจคภสณฑนจากไมผไผผสาน โดยกลคผมลมกคผาเปปนผมผหญทงวสยททางาน อายค 22-55 ปป

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 7,500

หนผา 84 / 192



PS65018337 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑชชมชน "ขผาวอลนทรววลถวสชรลนทรฑ" เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลต

และสรผางเศษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบกระบวนการผลทตทมสนทานวตกรรมใหมผๆมาสผงใหผผลทตภสณฑนสวยงามแพคเกจจทขงเอามา

ออกแบบตอบโจทยนผมผซสขอ และททาสทนคผาใหผเปปนทมสนผาสนใจมากขขขน

สรผางรายไดผยสสงยสนสมผชคมชนใหผคคณคผาทางจทตใจสรผางความคทดรทเรทสมสรผางสรรคนใหมผๆแกผชาว

บผานในการหาตลาดใหมผๆรองรสบและเปปนไปไดผ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวอทนทรมยน

รายละเอวยด : ขผาวอทนทรมยน เปปนระบบการผลทตขผาวทมสไมผใชผสารเคมมทางการเกษตรทคกชนทดเปปน

ตผนวผา ปคปยเคมม สารควบคคมการเจรทญเตทบโต สารควบคคมและกทาจสดวสชพสช สารปปองกสนกทาจสด

โรค แมลงและสสตวนศสตรมขผาว ตลอดจนสารเคมมทมสใชผรมเพสสอปปองกสนกทาจสดแมลงศสตรมขผาวในโรง

เกยบ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คอโค อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขผาวดมอทนทรมยน

ออนไลนฑ : u2t.tamboncorko

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ตทาบลคอโคเปปนพสขนทมสทมสมมการปลมกขผาวอทนทรมยนจทานวนมาก จขงเหยนความสทาคสญของการยกระดสบ
ขผาวอทนทรมยนและการพสฒนนาpackaging

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 100,000

หนผา 85 / 192



PS65032282 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑชชมชน "ขผาวอลนทรววลถวสชรลนทรฑ" เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลต

และสรผางเศษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรผางรายไดผยสสงยสนสมผชคมชนใหผคคณคผาทางจทตใจสรผางความคทดรทเรทสมสรผางสรรคนใหมผๆแกผชาว

บผานในการหาตลาดใหมผๆรองรสบและเปปนไปไดผ

ระบบกระบวนการผลทตทมสนทานวตกรรมใหมผๆมาสผงใหผผลทตภสณฑนสวยงามแพคเกจจทขงเอามา

ออกแบบตอบโจทยนผมผซสขอ และททาสทนคผาใหผเปปนทมสนผาสนใจมากขขขน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   สคขอนามสยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคคมขสขนตอนการผลทตตสขงแตผตผน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จมมกขผาวผงชงพรผอมดสสม

รายละเอวยด : เมลยดขผาวเปลสอกนทาไปลผางนทขาททาความสะอาด เพสสอไลผเมลยดลมบและไมผสมบมรณน

ออก โดยวทธมการ แชผนทขาผผานในอคปกรณนกาละมสงใหญผ ปลผอยนทขาไหล จากนสขนบผมไวผเพสสอใหผจมมก

ขผาวงอกแลผวนขสงในอคณหภมมททมสสมทสาเสมอ ตากแหผง และคสสว จนไดผเมลยดขผาวทมสพรผอมกะเทาะ

เปลสอกเพสสอบดละเอมย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คอโค อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จมมกขผาว

ออนไลนฑ : u2tforbcg.tamboncorko

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เมลยดขผาวเปลสอกนทาไปลผางนทขาททาความสะอาด เพสสอไลผเมลยดลมบและไมผสมบมรณนออก โดยวทธมการ 
แชผนทขาผผานในอคปกรณนกาละมสงใหญผ ปลผอยนทขาไหล จากนสขนบผมไวผเพสสอใหผจมมกขผาวงอกแลผวนขสงใน
อคณหภมมททมสสมทสาเสมอ ตากแหผง และคสสว จนไดผเมลยดขผาวทมสพรผอมกะเทาะเปลสอกเพสสอบดละเอมยด 
บรรจคภสณฑน พรผอมจสดจทาหนผาย

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 100,000

หนผา 86 / 192



PS65016776 : ผลลตภพณฑฑหนพงสะเรชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบสทนคผาโดยนทาเทคโนโลยมมาใชผ

การใชผสสสอออนไลนนตผางๆ

การใชผสารนาโนมาใชผเพสสอใหผผผามมคคณสมบสตททมสมมคคณภาพมากขขขน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Refurbish (การปรสบปรคงใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หนสงสะเรยน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนหนสงสะเรยน (Surin leather products)เปปนการกระเปปาททามสอผลทต

จากเศษหนสงและเศษผผาไหมทมสเหลสอใชผในอคตสาหกรรมหนสงและผผาเปปนกระเปปาออกแบบรมป

ทรง ขนาด สมสสนลวดลายใหผสวยงามเหมาะสม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ในเมสอง อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : หนสงในเมสอง

ออนไลนฑ :  มu2tตทาบลในเมสองกระเปปาผผาพสขนเมสองเเละผลทตภสณฑนหนสงสะเรยน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

จะเปปนกระเปปาทมสดผวยมสอเนผนไปในทางสวยงามและทนทานและทมสสทาคสญสามารถจทาหนผายเพสสอหา
รายไดผเสรทมใหผแกผชคมชนไดผดผวย
และสมาชทกในทมมตผองแบผงหนผาทมสในการเสนอสทนคผาและแสดงแผนงานวผากลคผมเปปาหมายไดเหมาะ
สมมากทมสสคด

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

จนานวนรายไดผ : 2,500

หนผา 87 / 192



PS65027747 : โครงการการออกแบบผลลตภพณฑฑเพชพอปลมกพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผาย

2. เพทสมมมลคผาใหผกสบกระถาง ดผวยการออกแบบลวดลายทมสโดดเดผนเฉพาะ เพสสอเพทสมสรผางจคด

ขายใหผกสบสทนคผา

3. นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Online

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระถางดมวทถมชาวราม

รายละเอวยด : กระถางตผนไมผททาจากปมนเปปนการดสดแปลงจากกระถางดทน ซขสงการททากระถาง

จากปมนจะใชผเวลาในการททาทมสนผอยมากแคผ1วสน เราสามารถประหยสดเวลาไดผ วสสดคหางผาย ราคา

ถมก มมแมผแบบทมออกแบบเองตามรมปทรงตผางๆ ทมสหลากหลาย มมหลายแบบหลายขนาด ผลทต

งผาย ราคาถมก และคงทนแขยงแรง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ราม อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กระถางราม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลราม อทาเภอเมสอง จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

Customer Segment –  กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมทมอาศสยอยมผในประเทศไทย และอาศสยอยมผในชคมชน ไมผ
จทากสดเพศ โดยมมอายค 15 ปปขขขนไป

Costomer Relationships – มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป กลสบมาซสขอซทขา
จทานวนทมสมากขขขน
 
Channels – จสดจทาหนผายผผาน Facebook ของคนในชคมชน และตสขงขายหนผารผาน

Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอ กระถางสวยงามมมความแขยงแรงทนทาน 
สามารถใชผงานไดผหลายปป 

Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการนทาแบบมาประกอบใหผเปปนรมปรผางตามขนาดทมส
ตผองการ ขสนเกลมยวใหผแนผน นทาทรายกสบปมนและนทขาเปลผามาผสมกสน เอาสวผานปปส นใหผละเอมยด จาก
นสขนนทาสผวนผสมทมสไดผมาเทในแบบ ททขงไวผ 1 คสนใหผปมนแหผง เมสสอปมนแหผงททาการแกะออก แลผวลผางดผวย
นทขาสะอาด ขสขนตอนสคดทผายวาดลวดลายทาสมใหผสวยงาม

Key Resources – ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย  
 วสสดคททากระถางและตกแตผงลวดลาย ประกอบดผวย 1.แบบเหลยก 2.แบบพลาสตทก 3.ทราย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 88 / 192



PS65027754 : โครงการการออกแบบบรรจชภพณฑฑผผาไหมราม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผาย

2. เพทสมมมลคผาใหผกสบผผาไหม ดผวยการออกแบบลวดลายทมสโดดเดผนเฉพาะ เพสสอเพทสมสรผางจคดขาย

ใหผกสบสทนคผา

3. นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมดมราม

รายละเอวยด : ผผาไหมททาจากเสผนใหมผดทบ ททาการฟอก การกวสก การขขขนลทา จนเปปนหมสดหมมส 

โดยสมทมสใชผมสกจะททาจากสมเคมม ซขสงโดยสผวนใหญผแลผวสมจากธรรมชาตททคกวสนนมขคผอนขผางหายาก 

จขงมมความจทาเปปนจะตผองใชผสมเคมมเปปนหลสก เพสสอออกแบบลวดลายความตผองการของการ

ตลาด เชผนลายขอ และลายอสสนๆ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ราม อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไหมราม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลราม อทาเภอเมสอง จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมทมสอาศสยในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอและอาศสยอยมผใน
ชคมชนในทผองถทสน ซขสงลมกคผาเหลผานมขจะเปปนกลคผมทมสสามารถนทาสทนคผาไปใชผสอยใหผเกทดประโยชนน โดยไมผ
จทากสดเพศ,จทากสดอายคกลคผมสตรมบางครสวเรสอนมมความสนใจในดผานการทอผผาไหม ซขสงสามารถเปปน
รายไดผเสรทมของคนในชคมชนและททาใหผมมรายไดผเขผาชคมชน                                                                                                                                                                 
Costomer Relationships – ตทดตามผลความพขสงพอใจกสบสทนคผามมคนสสสงซสขอในลายนมขมากขขขน มม
คนสนใจในลายนมขจทานวนมากเปปนทมสตผองการของตลาด และนทาผลการใชผมาชผวยในการ review 
สทนคผาดผวย และจะมมการมอบสททธทพทเศษแกผลมกคผาเดทมดผวยสผวนลด 5 เปอรนเซยนตน                                                                                                                                                                                                                                        
Channels – จสดจทาหนผายผผาน Facebook  และตลาดประชารสฐบรทเวณ ศมนยนราชการจสงหวสด
สครทนทรน รวมถขงจทาหนผายทมสชคมชน                                                                                                                                                           
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ ไดผรสบผผาไหมลวดลายตามความชสสนชอบ และยสง
สามารถนทาไปดสดแปลง ททาเปปนชคดผผาไหม หรสอกระเปปา ออกตามงานสสงคม                                                                                        
Key Activities - กระบวกการผลทตทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวยททาการฟอก การกวสก 
การขขขนลทา จนเปปนหมสดหมมส โดยสมทมสใชผมสกจะททาจากสมเคมม ซขสงโดยสผวนใหญผแลผวสมจากธรรมชาตททคก
วสนนมขคผอนขผางหายาก จขงมมความจทาเปปนจะตผองใชผสมเคมมเปปนหลสก เพสสอออกแบบลวดลายความตผอง
การของการตลาด เชผนลายขอ และลายอสสนๆมากมาย ซขสงสามารถททาไดผหลายรมปแบบ ออกแบบ
บรรจคภสณฑนเพสสอสรผางภาพลสกษณนและเพทสมใลคผาใหผกสบผลทตภสณฑนแบรนดนผผาไหมดมราม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,000

หนผา 89 / 192



PS65019469 : การพพฒนาและยกระดพบคชณภาพกบยพดใสผ U2T for BCG ตนาบลสลพกได

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาตราสทนคผา และออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนและทสนสมสย เหยนแลผวจดจทาไดผงผาย

ใชผการซมลสมญญากาศ เพสสอสามารถเกยบ รสกษาไดผนานขขขน และจสดสผงไดผสะดวก

สรผางชผองทางการจทาหนผายผผานทางออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แกปบตอบ สลสกได แซผบสะเดทด

รายละเอวยด : กบยสดไสผ (อสงแกปบตอบ) อาหารพสขนบผาน ประจทาจสงหวสดสครทนทรนวสตถคดทบจากเนสขอ

กบและสมคนไพรไทย ปรคงแบบดสขงเดทม โดยจะเพทสมรสชาตทใหมผๆ มมการพฒสนาในโลโกผและบรรจค

ภสณฑนใหผทสนสมสย และสามารถเกยบไดผนาน และคงรสชาตทใหผอรผอย และสอนวทธมททาสสสอการขาย

ขสขนพสขนฐาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สลสกได อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กบยสดใสผ (อสงแกปบตอบ) สลสกได

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลสลสกได มรภ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.แปลงสมตรจากการใชผมะพรผาวสดเปปนมะพรผาวคสสว เพทสมความหอมและยสดอายคของอาหาร
2.ออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนจดจทางผาย
3.ใชผเทคโนโลยมการซมลสมญญากาศเพสสอใหผอาหารสดและคงคคณภาพความสะอาด
4.สอนการตลาดเบสของตผน ใหผผมผประกอบการตผอยอดในชผองทางออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 78,750

หนผา 90 / 192



PS65021116 : การพพฒนาและยกระดพบคชณภาพเมลชดพพนธชฑพชชผสมเปปด U2T for BCG ตนาบลสลพกได

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาตราสทนคผา และออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนและทสนสมสย และคงคคณภาพสทนคผา

เคลสอบเมลยดพสนธคนดผวยสารสกสดจากธรรมชาตท ทมสเปปนมทตรกสบสทสงแวดลผอม เพสสอสามารถเกยบ

รสกษาไดผนานขขขน ปลอดจากเชสขอรา แบคทมเรมยตผางๆ และสามารถจสดสผงไดผสะดวก

สรผางชผองทางการจทาหนผายผผานทางออนไลนน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เมลยดพสนธน ค แฟนซม สลสกได

รายละเอวยด : เมลยดพสนธคนพสชผสมเปปดทมสใชผเปปนประจทา เพสสอลดคผาใชผจผายในการซสขอเมลยดพสนธน ค 

สามารถเกยบไวผไดผนาน ผผานการลดความชสขน เคลสอบสารปปองกสนโรคดผวยสารสกสดจาก

ธรรมชาตท และสรผางความสวยงาม มมการออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑน ใหผนผาสนใจและสะดวก

ตผอการ จสดสผง รวมถขงสอนการตลาดเบสของตผนใหผกสบคนในชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สลสกได อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เมลยดพสนธคนแฟนซม

ออนไลนฑ : u2t for bcg ตทาบลสลสกได มรภ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.เพทสมเมลยดพสนธคนพสชใหมผๆ ทมสหลากหลาย เพสสอตอบสนองความตผองการของลมกคผา
2.พสฒนางานโลโกผและบรรจคภสณฑนใหผทสนสมสย จดจทางผาย
 3.มมการใชผเทคโนโลยมในการเกยบรสกษาเมลยดพสนธคน เพสสอใหผสามารถเกยบไดผนาน
4.มมการอบรมสอนวทธมการททาสสสอการขายออนไลนนเพสสอเพทสมยอดขาย

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 4,500

หนผา 91 / 192



PS65009917 : ผลลตภพณฑฑแชมพมอพญชพนออแกนลก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรสบสมตรเดทมทมสมมอยมผใหผมมคคณภาพมากยทสงขขขนโดยการใชผความรมผ ดผานวททยาศาสตรแ นละ

เทคโนโลยมเขผามาควบคคมคคณภาพของ ผลทตภสณฑนและสคขลสกษณะทมสถมกตผอง

ออกแบบโลโกผผลทตภสณฑน โดยใชผโปรแกรม Photoshop ใหผดมนผาสนใจมากยทสงขขขน

ออกแบบบรรจคภสณฑใหผมมความสวยงามนผาสนใจและสะดวกตผอการใชผงานมากยทสงขขขน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Butterfy Pea Organic Shampoo แชมพมดอกอสญชสญออแกนทก

รายละเอวยด : คคณสมบสตท : ใชผททาความสะอาด ลดความมสนบนหนสงศรมษะ ลดอาการคสนและ

ขจสดรสงแค ลดอาการผมรผวงและชผวยเสรทมใหผเซลลนรากผมสรผางเสผนผมใหมผ ชะลอการเกทด

ผมหงอก คคณภาพ : ผผานการตรวจสอบมาตรฐานผลทตภสณฑนชคมชน ผลทตจากสารสกสด

ธรรมชาตทปราศจากสารเคมมทมสเปปนอสนตรายตผอผมผบรทโภค

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แสลงพสนธน อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมสสมมาชมพชคมชนบผานแสตง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลแสลงพสนธน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

วางแผนธครกทจ โดยการประเมทนความสามารถในเชทงธครกทจ การวทเคราะหนจคดแขยง จคดอผอน 
อคปสรรคและโอกาสของผลทตภสณฑนทมสมมอยมผเพสสอวางแผนการตลาดโดยกทาหนด วสตถคประสงคนของ
โครงการ  กทาหนดกลคผมเปปาหมายผมผบรทโภค หาชผองทางจสดจทาหนผายและประชาสสมพสนธนรวมถขง
พสนธมทตรทางการคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 7,900

หนผา 92 / 192



PS65017902 : ผลลตภพณฑฑสบมคมะขามออแกนลค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรสบสมตรเดทมทมสมมอยมผใหผมมคคณภาพมากยทสงขขขนโดยการใชผความรมผ ดผานวททยาศาสตรแ นละ

เทคโนโลยมเขผามาควบคคมคคณภาพของ ผลทตภสณฑนและสคขลสกษณะทมสถมกตผอง

ออกแบบโลโกผผลทตภสณฑน โดยใชผโปรแกรม Photoshop ใหผดมนผาสนใจมากยทสงขขขน

ออกแบบบรรจคภสณฑใ นหผมมความสวยงามนผาสนใจและสะดวก ตผอการใชผงานมากยทสงขขขน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Tamarind Organic Soap สบมผมะขามออแกนทก

รายละเอวยด : คคณสมบสตท : ใชผททาความสะอาดขจสดเชสขอแบคทมเรมย ผลสดเซลลนผทวทมสตายแลผวใหผ

หลคดออก ชผวยบทารคงผทวดผวยวทตามทนซมสารสกสดจากธรรมชาตท คคณภาพ : ผผานการตรวจสอบ

มาตรฐานผลทตภสณฑนชคมชน คผาความเปปนกรด-เบสเหมาะสม ผลทตจากสารสกสดธรรมชาตท

ปราศจากสารเคมมทมสเปปนอสนตราย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แสลงพสนธน อ.เมสองสครทนทรน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมชคมชนสสมมาชมพบผานแสตง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลแสลงพสนธน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

วางแผนธครกทจ โดยการประเมทนความสามารถในเชทงธครกทจ การวทเคราะหนจคดแขยง จคดอผอน 
อคปสรรคและโอกาสของผลทตภสณฑนทมสมมอยมผเพสสอวางแผนการตลาดโดยกทาหนด วสตถคประสงคนของ
โครงการ กทาหนดกลคผมเปปาหมายผมผบรทโภค หาชผองทางจสดจทาหนผายและประชาสสมพสนธนรวมถขง
พสนธมทตรทางการคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 7,000

หนผา 93 / 192



PS65007248 : สายสานงานแฮนดฑเมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.โซเชมยลและโปรแกรมการขายตลาดออนไลนนเชผน Lazada Shopee Facebook Tiktok 

Lineแอด

2.โปรแกรมออกแบบ ไมผวผาจะเปปนการออกแบบPackage โบรชสวรน และBillboard เพสสอประชา

สสมพสนธนสทนคผาและบรทการเชผน Canva Photoshop Microsoft word PowerPoint

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชสสอแบรนดน:สายสานงานแฮนดนเมด  รายละเอมยด:กระเปปาสาน

รายละเอวยด : SAISARN สายสาน...แฮนดนเมด กระเปปาสาน DIY สานสายใยชคมชน ผลทตภสณฑน

กระเปปาสาน DIY จากชคมชนตทาบลแก อทาเกอรสตนบรม จสงหวสดสรทนทรน ผลทตจากเสผนพลาสตทก

ทมสเหลสอใชผในโรงงานอคตสาหกรรม โดยแกนนทาศขกษาเรมยนรมผวทธมการสานจากสสสอออนไลนนดผวย

ตนเองทคกขสขนตอน ดผวยความพยายามจนสามารถสานขขขนรมปทรงตผางๆ ไดผอยผางสวยงาม 

นอกจากนสขนยสงมมการออกแบบรมปทรง วางเฉดสมและลวดลายทมสกสนสมสยเหมาะกสบทคกเพศทคก

วสย และยสงสามารถผลทตไดผตามความตผองการตผอมาทางกลคผมแกนนทาบผานโนนธาตค ตทาบลแก

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แก อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สายสานงานแฮนดนเมด

ออนไลนฑ : U2Tตทาบลแก

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.สรผางคอนเทนตนลงดซเชมยลมมเดมย 
2.สรผางปปายประชาสสมพสนธนประวสตทความเปปนมาของสทนคผา
3.จสดททาฐานขผอมมลของสทนคผา 
4.พสฒนาบคคลากรในการจสดฝฝกอบรมใหผความรมผเกมสยวกสบการพสฒนาสทนคผา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 8,000

หนผา 94 / 192



PS65007279 : ผผาไหมมพดหมวพพคอศรวณครเตา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-การออกแบบสสสอประชาสสมพสนธน

- การออกแบบโลโกและบรรจคภสณฑน

- การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนมาประยคกตน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ชสสอแบรนดน: ผผาไหมเจผาพผอศรมนครเตผา     รายละเอมยด: ผผาไหม

รายละเอวยด : ผผาไหมมสดหมมสพผอศรมนครเตา ผลทตภสณฑนผสาไหมจากชคมชนตทาบลแก อทาเภอ

รสตนบครม จสงหวสดสครทนทรน เปปนการผลทตทมสสสบสานจาก ภมมทปปญญาทผองถทสนทมสสสบทอดตผอกสนมา

จากรคผนสมผรคผนตผอมามมการตสขงกลคผมสตรมอาชมพเพสสอผลทตผผาไหมมสดหมมส จขงมมชผางทอกระจายตาม

พสขนทมสตทาบลแกอทาเภอรสตนบครมอยมผหลายหมมผบผาน โดยมมการมสดหมมสลายอสตลสกษณนของหมมผบผาน

เรมยกลายดอกทานตะวสนและไดผมมการนทาลายอสตลสกษณน "ผผาไหมลายรสตนบครม"มาทอเพสสอสะ

กผอนและเผยแพรผวทถมชมวทตคนรสตนบครมใหผเปปนทมสรมผจสกอยผางกวผางขวางมากขขขน ชผางทอมมทสกษะ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แก อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผผาไหมมสดหมมสพผอศรมณครเตา

ออนไลนฑ :  ต มU2T ตทาบลแก

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนผผาไหมเจผาพผอศรมนครเตผา เปปนผลทตภสณฑนทมสควรแกผการสผงเสรทมผลสกดสนสรผางยอด
ขาย เนสสองจากมมกลคผมผมผผลทตในตทาบลหลากหลายหมมผบผาน จากการลงพสขนทมสสทารวจผลทตภสณฑนใน
ชคมชนตทาบลแก อทาเภอรสตนบครม จสงหวสดสครทนทรน พบวผาอสตราการผลทตในปปจจคบสนลดนผอยลง เนสสอง
จากกทาลสงซสขอลดลงจากปปจจสยตผางๆ ดสงนสขนทางกลคผม U2T ตทาบลแก จขงไดผวางแผนธครกทจการ
ขายเพสสอยกระดสบสทนคผาใหผเปปนทมสรมผจสกในชผองทางการขายออนไลนนทคกชผองทางและวางแผนการ
สรผางรายไดผทมสเพทสมขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 95 / 192



PS65019523 : ตระกรผาจพกรสานจากเตยหนามเเละตผนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

-

-

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตระกรผาจสกรสานจากเตยหนามและตผนกก ตราตผนตาล

รายละเอวยด : แบรนดนตผนตาลเปปนตะกรผาทมสททาจากเตยหนามและตผนกกซขสงเปปนผลทตภสณฑน

วทสาหกทจชคมชนทมสสามารถนทาไปใชผไดผหลากหลาย ทสขงเปปนตะกรผาใสผผลไมผ ใสผของฝาก ใสผตผนไมผ 

เพสสอสผงเสรทมชผองทางการจสดจทาหนผายผลทตภสณฑนตระกรผาจากผสกตบชวาและตผนกกเพสสอเปปน

การสรผางรายไดผใหผกสบชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ธาตค อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1. เขมยนบทสรคปผมผบรทหาร (executive summary) วสตถคประสงคนในการจสดททาแผนธครกทจ -เพสสอขอ
อนคมสตทโครงการ -เพสสอกทาหนดททศทางการททาธครกทจใหผประสบผลสทาเรยจเเละบรรลควสตถคประสงคนทมส
ตสขงไวผ เเนวคทดธครกทจ ตทาบลธาตค อทาเภอรสตนบครม จสงหวสดสครทนทรน มมวทถมชมวทตอยมผกสบธรรมชาตท 
ประกอบอาชมพเกษตรกรรมปลมกเตยหนามและตผนกกเปปนหลสก เนสสองจากเปปนทรสพยากรหลสก
จากชคมชน จขงนทามาสรผางเปปนผลทตภสณฑนตระกรผาจากเตยหนามและตผนกก เพสสอสรผางรายไดผใหผ
แกผชคมชน
 2.การวทจสยดผานการตลาด (Marketing analysis) จากการวทเคราะหนเรสสองการขายสามารถขาย
ไดผ 2 ชผองทาง คสอ offine เเละ online มมการประชาสสมพสนธนขายในชคมชนทมสอยมผในตทาบลธาตค หรสอ
ชคมชนในเครสอขผาย นอกจากนมขยสงขายไดผในสสสอ social media ตผางๆ เชผน การโพสตนสทนคผาผผาน
เพจ facebook, line เปปนตผน 
3.รายละเอมยดองคนกรการจสดการ (organization and management) มมการททางานกสน
ระหวผางทมมงานจสดโครงการเเละชาวบผานจสดอบรมใหผความรมผชาวบผานเกมสยวกสบการจสดททาบรรจค
ภสณฑนตระกรผาจสกรสานจากเตยหนามและตผนกก ตรา ตผนตาล
4.คทาอธทบายคทาบรทการเเละผลทตภสณฑน (Service or product line) ผลทตภสณฑน คสอ ตระกรผาจสกร
สานจากเตยหนาวและตผนกก ตรา ตผนตาล ประโยชนนแกผผมผซสขอ คสอ ผมผซสขอสามารถนทาผลทตภสณฑน
ตระกรผาจสกรสานในการจสบจผายสทนคผาเบยดเตลยดแทนการใชผถคงพลาสตทกเพสสอลดภาวะโลกรผอน 
5.แผนการเงทน (Financial projection) ระดมทคนจากสมาชทกกลคผมวทสาหกทจชคมชนเพสสอหาตผนทคน
การผลทต

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 96 / 192



PS65019675 : การทนาขผาวเกรวยบจลพงหรวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองหสสนขผาวเกรมยบ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

-

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวเกรมยบจทขงหรมด ตรา KOROKI

รายละเอวยด : ขผาวเกรมยบจทขงหรมด ตรา KOROKI เปปนผลทตภสณฑนขผาวเกรมยบแปรรมปโดยมม

จทขงหรมดเปปนสผวนประกอบหลสก โดยมมการพสฒนาตสวผลทตภสณฑนจากรมปแบบเดทม ใหผมมบรรจค

ภสณฑนเเละรสชาตททมสหลากหลายนผาสนใจ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ธาตค อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑน คสอ ขผาวเกรมยบจทขงหรมด ตรา KOROKI
ประโยชนนแกผผมผซสขอ คสอ ผมผซสขอไดผรสบคคณคผาทางอาหารทมสมมประโยชนน เพราะจทขงหรมดมมโปรตมนสมง ลด
การอสกเสบในรผางกาย และไมผเปปนอสนตรายแมผกทนเขผาไปในปรทมาณมาก

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,010

หนผา 97 / 192



PS65011548 : กระเปปาหนพงขลพนชชพอ หนพงวพวแทผเคชอบสว เรวยบหรม คงทน นลยมหมมคมาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบรมปทรงของกระเปปาหนสง

หนสงวสวแทผเคลสอบสมจากโรงงาน

การตลาดออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ประเปปาหนสง

รายละเอวยด : ใชผหนสงวสวแทผเคลสอบสมจากโรงงาน แปรรมปโดยการตสดตผอเยยบดผวยมสอเปปนรมป

ทรงกระเปปาตผางๆ ใหผมมความหลากหลายมากขขขนจะชผวยตอบโจทยนผมผซสขอในทคกระดสบไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นทขาเขมยว อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1. การออกแบบผลทตภสณฑนใหผมมรมปทรงสวยงามและเปปนทมสนทยมมากขขขน 
2. การออกแบบและการพสฒนาสทนคผาใหผมมเอกลสกษณนสะทผอนถขง ความเปปนชคมชนและทผองถทสน
3. การสผงเสรทมผลทตภสณฑนโดยการประชาสสมพสนธนตามทผองถทสนและสสสอออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 6,000

หนผา 98 / 192



PS65011670 : ผผาไหมหลากหลาย รวดลายงดงาม สชบสานประเพณว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจคภสณฑนผผาไหม

มมการยผอมผผาดผวยสมธรรมชาตท

การตลาดออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหม

รายละเอวยด : พสฒนาบรรจคภสณฑนโลโกผผผาไหมใหผมมความสวยงามและเอกลสกษณนโดดเดผน เพสสอ

เพทสมมมลคผาใหผกสบสทนคผาใหผเกทดประโยชนนแกผชคมชนและเปปนการพสฒนาอคตสาหกรรมระดสบครสว

เรสอนใหผสามารถ สรผางรายไดผใหผแกผชคมชน และสรผางเอกลสกษณนใหผกสบชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นทขาเขมยว อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1. การออกแบบบรรจคภสณฑนใหผสวยงามและนผาสนใจมากขขขน 
2. การออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนสะทผอนถขง ความเปปนชคมชนและทผองถทสน
3. การสผงเสรทมผลทตภสณฑนโดยการประชาสสมพสนธนตามทผองถทสนและสสสอออนไลนน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 6,000

หนผา 99 / 192



PS65027643 : ยกระดพบผลลตภพณฑฑขนมพชพนบผานตนาบลเบลดโดยการตลาดทวพขพบเคลชพอนดผวยคชณคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาผลทตภสณฑนขนมนางเลยตและขนมกลผวยฉาบ ใหผมมความหอมกรอบอรผอยสามารถเกยบไวผ

ไดผนาน โดยใชผวสตถคดทบทมสมมอยมผในทผองถทสนมมกระบวนการผลทตทมสลดขสขนตอนและเวลา คทานขงถขง

ความสะอาด

ใชผเทคโนโลยมในการสรผางแบรนดนและออกแบบบรรจคภสณฑนใหมผใหผนผาสนใจและเหมาะสม เกทด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขนมนางเลยตและขนมกลผวยฉาบ

รายละเอวยด : - ขนมนางเลยต บรรจคภสฑณนถคงแกผว ขนาด 7×11 นทขว ราคา 25 บาท- ขนมกลผวย

ฉาบ บรรจคภสฑณนถคงแกผว ขนาด 7×11 นทขว ราคา 25 บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เบทด อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตผอปาก , การออกบมธจทาหนผาย

ออนไลนฑ : ชนาธทป นาเจรทญ , Kanokwan Malaitog

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การยกระดสบผลทตภสณฑนขนมนางเลยตและขนมกลผวยฉาบทมสเปปนขนมพสขนบผานประจทาทผองถทสน ใหผมม
ความหอม กรอบ อรผอย สามารถเกยบไวผไดผนาน โดยใชผวสตถคดทบทมสมมอยมผในทผองถทสนจทานวนมาก ซขสงใชผ
ภมมทปปญญาชาวบผานในการแปรรมป เพทสมมมลคผา และตผอยอดทางธครกทจภายในชคมชนในเขตพสขนทมส
บผานโนนนผอย หมมผ 10 ตทาบลเบทด เพสสอจทาหนผายใหผกสบผมผบรทโภคทสสวไป และสรผางความไดผเปรมยบใน
การแขผงขสนอยผางยสสงยสน ดสงนสขน จขงมมการจสดอบรมเพสสอสรผางองคนความรมผใหผคนในชคมชน รผวมกสน
พสฒนาผลทตภสณฑนขนมนางเลยตและขนมกลผวยฉาบใหผมมกระบวนการผลทตดผวยวทธมการขสขนตอนทมส
ลดเวลา คทานขงถขงความสะอาด รสกษาคคณภาพขนม ออกแบบบรรจคภสณฑนใหมผใหผนผาสนใจและ
เหมาะสม เกทดความคคผมคผาของทรสพยากร มมเอกลสกษณน ทสนสมสย เพสสอการเขผาถขงกลคผมลมกคผาทมส
หลากหลายขขขน มมชผองทางการจสดจทาหนผายในแหลผงทผองเทมสยวในชคมชนและในออนไลนนทางเพจ 
Facebook

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

จนานวนรายไดผ : 4,500

หนผา 100 / 192



PS65027688 : ยกระดพบผลลตภพณฑฑจากสมชนไพรพชพนบผานตนาบลเบลดโดยการตลาดทวพขพบเคลชพอนดผวยคชณคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาผลทตภสณฑนสเปรยนกสนยคงตะไครผหอม โดยนทาสมคนไพรในทผองถทสนมาเพทสมมมลคผา เพสสอลด

คผาใชผจผาย และลดการใชผสารเคมม

ใชผเทคโนโลยมสรผางแบรนดนและออกแบบบรรจคภสณฑนใหมผใหผนผาสนใจและเหมาะสม เกทดความคคผม

คผาของทรสพยากร มมเอกลสกษณน ทสนสมสย เพสสอการเขผาถขงกลคผมลมกคผาทมสหลากหลายขขขน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สเปรยนกสนยคงตะไครผหอม

รายละเอวยด : วสตถคทมสใชผ  แอลกอฮอรน95%พทมเสนการบมรมะกรมดใบสาบเสสอสเปรยนขวด100มท

ล ราคา50บาท สเปรยนขวด30มทล30บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เบทด อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตผอปาก , การออกบมธจทาหนผาย

ออนไลนฑ : Otopบผานแขผดผอน , Kanokwan Malaitog

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การยกระดสบผลทตภสณฑนสเปรยนกสนยคงตะไครผหอม เปปนการนทาสมคนไพรในทผองถทสนมาเพทสมมมลคผา 
เนสสองจากตะไครผหอม มมสรรพคคณในการไลผยคง เปปนการสผงเสรทมใหผเกทดธครกทจภายในชคมชน เขต
พสขนทมสบผานแขผดผอน หมมผ 4 ตทาบลเบทด โดยผมผคนในชคมชนไดผเหยนคคณคผาของภมมทปปญญาทผองถทสนและ
นทามาใชผใหผเกทดประโยชนนมากขขขน ซขสงประชาชนสผวนใหญผมมอาชมพเกษตรกร จขงมมตะไครผในทผองถทสน
จทานวนมาก เพสสอเพทสมมมลคผาของตะไครผหอมจขงจสดอบรมเพสสอสรผางความรมผใหผชคมชนรผวมกสนออก
แบบบรรจคภสณฑนใหมผใหผนผาสนใจและเหมาะสม เกทดความคคผมคผาของทรสพยากร มมเอกลสกษณน ทสน
สมสย เพสสอการเขผาถขงกลคผมลมกคผาทมสหลากหลาย เพสสอลดคผาใชผจผาย ลดการใชผสารเคมม มมชผองทาง
การจสดจทาหนผายในแหลผงทผองเทมสยวในชคมชนและในเพจ Facebook

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 3,500

หนผา 101 / 192



PS65005220 : โครงการพพฒนาผลลตภพณฑฑหอยเชอรฑรวพพรผอมรพบประทาน กลชคมผมผเลวพยงหอยเชอรฑรวพ ตนาบลไผค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design คคณภาพและมาตรฐานในบรรจคผลทตภสณฑนและออกแบบ

ผลทตภสณฑน

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมสและพสขนทมสใกลผเคมยง

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผายและนทาสทนคผาไป

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หอยเชอรมสทสนใจ (หอยเชอรมสเสมยบไมผพรผอมรสบประทาน)

รายละเอวยด : กลคผมU2Tต.ไผผมมความตผองการในการเพทสมมมลคผาผลทตภสณฑนจากหอยเชอรมสใหผ

ตอบสนองตผอความตผองการของลมกคผาหอยเชอรมสทสนใจเปปนชสสอผลทตภสณฑนทมสไดผจากการแปร

รมปหอยเชอรมสใหผเปปนเชอรมสเสมยบไมผมาพรผอมกสบนทขาจทขมพรผอมทาน สามารถเพทสมความสะดวกใน

การรสบประทานใหผกสบลมกคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ไผผ อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ประชาชนมมความตผองการเพทสมความรมผและใชผเทคโนโลยม/นวสตกรรมในการถนอมอาหารเพสสอแปร
รมปหอยเชอรมสพรผอมทาน เชผน หอยเชอรมสแบบยผางและแบบนขสงสมคนไพรเสมยบไมผพรผอมทานตอบ
สนองความตผองการของลมกคผาทใหผสามารถบรทโภคไดผทสนทม พรผอมทสขงสผงเสรทมการตลาดและ
ชผองทางการจทาหนผายทมสทสนสมสยเขผาถขงไดผงผาย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,200

หนผา 102 / 192



PS65005303 : โครงการเพลพมมมลคคาผลลตภพณฑฑหอยเชอรฑรวพปรชงรส กลชคมผมผเลวพยงหอยเชอรฑรวพ ตนาบลไผค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑน และ บรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผาย และ นทาสทนคผาไป

จทาหนผาย Platform Online Facebook

พสฒนา Packaging Design คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน และ ออกแบบโล

โกผตราผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หอยจมจดจผาด (หอยเชอรมสปรคงรส)

รายละเอวยด : กลคผม U2T ตทาบลไผผ มมความตผองการในการเพทสมมมลคผาผลทตภสณฑนจากหอยเชอรมส

เพสสอใหผลมกคผามมทางเลสอกในการรสบประทานหอยเชอรนรมสในรมปแบบของวผางหรสอของทานเลผน 

หอยจมจดจผาดเปปนชสสอผลทตภสณฑนทมสไดผจากการแปรรมปหอยเชอรมสปรคงรส เพทสมความสะดวกในการ

รสบประทานใหผกสบลมกคผา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ไผผ อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การเพทสมมมลคผาผลทตภสณฑนจากหอยเชอรมสในรมปแบบของวผางหรสอของทานเลผน เปปนหอยเชอรมสปรคง
รส ซขสงมมหลากหลายรสชาตทใหผเลสอก ทสขงนมขประชาชนมมความตผองการแปรรมปและพสฒนา
ผลทตภสณฑนเพทสมความสะดวกสบายในการรสบประทานพรผอมทสขงททาชผองทางการจสดจทาหนผายและ
พสฒนาการตลาด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,200

หนผา 103 / 192



PS65027219 : การแปรรมปจากวพสดชธรรมชาตล (ตะไครผ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform (การตลาดแบบออนไลนน)

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : SARASHA

รายละเอวยด : ชาตะไครผ ขนาด 15 กรสม 1 ถคง บรรจค 3 ซอง ใชผชงกสบนทขารผอน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ยางสวผาง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดชคมชน (ไมผมมชสสอรผาน)

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลยางสวผาง

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ตะไครผเปปนสมคนไพรเพสสอสคขภาพ เปปนอมกหนขสงตสวเลสอกของคนทมสรสกสคขภาพ ตะไครผปลมกงผายมมทคก
ครสวเรสอน         บผานศาลาตทาบลยางสวผาง อทาเภอรสตนบครม จสงหวสดสครทนทรน เปปนหมมผบผานทมสมมสมคนไพร
หลายอยผางและมมตะไครผเปปนจทานวนมาก มมการปลมกทคกครสวเรสอน จขงมมการนทามาททาผลทตภสณฑน
จากตะไครผ คสอ ชาตะไครผ ชาตะไครผใบเตย และผลทตภสณฑนอสสนๆทมสจะนทามาตผอยอดในอนาคต ซขสง
ผลทตภสณฑนทมสไดผจะคงความหอมและมมอายคการเกยบไดผนาน  
การตลาดผผานชผองทางการขายปลมกหนผารผานทสขงในพสขนทมส และตผางพสขนทมส  มมตสวแทนจทาหนผายใน
ตผางจสงหวสด   สผงสทนคผาโดยใชผระบบฝากขายและขายสผงพรผอมทสขงมมการขายผผานชผองทางออ
นไลนน รายไดผ 600,000 บาทตผอปป เฉลมสยเดสอนละ 50,000 บาท

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 104 / 192



PS65027309 : การพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑจพกสาน (ไหล)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform (การตลาดแบบออนไลนน)

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สานสรผางสรรคนงานยางสวผาง

รายละเอวยด : กระตทจบขผาวเหนมยว ททาจากตผนกก ขนาด ประมาณ 5-6 นทขว

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ยางสวผาง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดในชคมชน/คลองถม (ไมผมมชสสอรผาน)

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลยงสวผาง

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เครสสองจสกสานจากตผนกก เรทสมมาจากตทาบลยางสวผางมมหมมผบผานทมสตทดหผวยททาใหผบรทเวณนสขนมมความ
อคดมสมบมรณนมมพสชเกทดตามธรรมชาตท รวมทสขงตผนกกเปปนจทานวนมาก ชาวบผานไดผมองเหยน
ประโยชนนของตผนกกนสขนสามารถนทามาททาเครสสองจสกสานไดผและไดผททาการพสฒนาลวดลายใหผทสน
สมสยมากขขขนและคทดคผนผลทตภสณฑนรมปแบบใหมผใหผมมความหลากหลายและเปปนทมสนทยมในสสงคม ถขงแมผ
รมปแบบเครสสองจสกสานนสขนจะมมรมปแบบทมสทสนสมสยกยตามแตผกยยสงคงอนครสกษนลายลวดลายดสขงเดทมทมสมม
มาแตผโบราณ กระบวนการผลทตทคกขสขนตอนมมความประณมต  ใสผใจทคกขสขนตอน เครสสองจสกสานมม
คคณภาพทมสคงทน แขยงแรง สมสดใสสวยงามและยสงทสนสมสยตผอการใชผงานอมกดผวย 
การตลาดผผานชผองทางการขายปลมกหนผารผานทสขงในพสขนทมส และตผางพสขนทมส  มมตสวแทนจทาหนผายใน
ตผางจสงหวสด สผงสทนคผาโดยใชผระบบฝากขายและขายสผงพรผอมทสขงมมการขายผผานชผองทางออนไลนน 
รายไดผ 600,000 บาทตผอปป เฉลมสยเดสอนละ 50,000 บาท

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 105 / 192



PS65010038 : สมชนไพรพชพนบผานสมคการพพฒนาชชมชนทผองถลพน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองหสสนสมคนไพร

ออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนใหผมมความทสนสมสย

โปรโมทสทนคผาผผานชผองทางออนไลนนและออฟไลนน เพสสอเพทสมการเขผาถขงกลคผมลมกคผาทมสหลาก

หลาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ลมกประคบ

รายละเอวยด : สผวนประกอบ ไพล ขมทขน ตะไครผ ใบมะขาม ผทวมะกรมด พทมเสน การบมร เกลสอแกง 

และตสวยาอสสนๆ สรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมสสอย ลดอาการบวม และการอสกเสบของกลผาม

เนสขอ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.รสตนบครม อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สมคนไพรหนองกาดสว

ออนไลนฑ : สมคนไพรหนองกาดสว NongKa Dua

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

-เขมยนบทสรคปผมผบรทหาร
การจสดททาแผนธครกทจ เพสสอสผงเสรทมอาชมพและสรผางรายไดผใหผกสบประชาชนและเพสสอกทาหนดททศ
ทางในการททาธครกทจแนวคทดธครกทจตทาบลรสตนบครม
-การวทจสยตลาดสามารถจทาหนผายไดผทางออฟไลนนและออนไลนน มมการประชาสสมพสนธนการ
จทาหนผายผลทตภสณฑนทมสอยมผใกลผเคมยง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000
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PS65022691 : สมชนไพรรลมรพพวสมคการเสรลมภมมลปปญญาทผองถลพน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองหสสนสมคนไพร

ออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนใหผมมความทสนสมสย

โปรโมทสทนคผาผผานชผองทางออนไลนนและออฟไลนน เพสสอเพทสมการเขผาถขงกลคผมลมกคผาทมสหลาก

หลาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขามสนนวดเสผน

รายละเอวยด : สผวนประกอบ นทขามสนมะพรผาว ขมทขน ไพล ผทวมะกรมด หญผาใตผใบฟปาทะลายโจร นทา

มาผผานขสขนตอนการสกสดเปปนนทขามสนสรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมสสอย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.รสตนบครม อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : สมคนไพรหนองกาดสว

ออนไลนฑ : สมคนไพรหนองกาดสว NongKa Dua

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

-เขมยนบทสรคปผมผบรทหาร
การจสดททาแผนธครกทจ เพสสอสผงเสรทมอาชมพและสรผางรายไดผใหผกสบประชาชนและเพสสอกทาหนดททศ
ทางในการททาธครกทจแนวคทดธครกทจตทาบลรสตนบครม
-การวทจสยตลาดสามารถจทาหนผายไดผทางออฟไลนนและออนไลนน มมการประชาสสมพสนธนการ
จทาหนผายผลทตภสณฑนทมสอยมผใกลผเคมยง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000
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PS65021295 : เสชพอกก หนองบพวทอง โมเดลรฑน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การขนสผงและการกระจายสทนคผา

การสผงเสรทมการจสดจทาหนผายใหผทสนสมสยในยคคของเทคโนโลยม

การออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑน เพสสอสรผางมมลคผาเพทสมและสทาหรสบใสผเปปนของฝากของ

ชคมชน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกในชคมชนตทาบลหนองบสวทอง

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนการทอเสสสอกก เปปนภมมทปปญญาของคนในทผองถทสน ทมสนทาเอาตผนกกมา

แปรสภาพใหผเปปนเสผน ยผอมสม สานทอใหผเปปนผสน เพสสอนทามาใชผปมรองนสสงหรสอนอน หรสอททาธครก

รรมตผางๆ ตลอดจนททาพทธมกรรมทางศาสนาและความเชสสอของชคมชน รมปแบบสทนคผา OTOP 

และจสดจทาหนผายในรมปแบบของออนไลนน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสวทอง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เสสสอกก หนองบสวทอง โมเดทรนน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองบสวทอง มรภ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1.ดทาเนทนการการออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑนตามแผนธครกทจทมสการจทาหนผายแบบออฟไลนน 
จทาหนผายในชคมชนบผานกคดหลวง 49 ม.7 ต.หนองบสวทอง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน และการออกบมธ
ตามงานตผางๆเพสสอแสดงสทนคผาและผลทตภสณฑนและจสดจทาหนผายสทนคผา OTOP 2.การจทาหนผายออ
นไลนน โดยการประชาสสมพสนธน เสรทมสรผางองคนความรมผเกมสยวกสบผลทตภสณฑนทมสจสดจทาหนผายผผานเพจ 
U2T for BCG ตทาบลหนองบสวทอง มรภ.สครทนทรน 3. กรณมทมสมมลมกคผาตทดตผอผผานทางเพจจะดทาเนทน
การรวบรวมรายการสทนคผาและจสดสผงผผานขนสผงเอกชน เพสสอสะดวกตผอการเดทนทาง ลดคผาใชผ
จผายในการเดทนทางของลมกคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65021359 : เสชพอกก หนองบพวทอง โมเดลรฑน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การขนสผงและการกระจายสทนคผา

การสผงเสรทมการจทาหนผายใหผทสนสมสยในยคคของเทคโนโลยม

การออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑน เพสสอสรผางมมลคผาเพทสมและสทาหรสบใสผเปปนของฝากของ

ชคมชน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกในชคมชนตทาบลหนองบสวทอง

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนการทอเสสสอกก ตทาบลหนองบสวทอง อทาเภอรสตนบครม เปปนภมมทปปญญา

ของคนในทผองถทสน ทมสนทาเอาตผนกกมาแปรสภาพใหผเปปนเสผน ยผอมสม แลผวสานทอใหผเปปนแผผนผสน 

เพสสอนทามาใชผปมรองนสสง นอน และททากทจกรรมตผางๆ ตลอดจนททาพทธมกรรมทางศาสนาทางความ

เชสสอของชคมชน และการจสดจทาหนผาย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสวทอง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : เสสสอกก หนองบสวทอง โมเดทรนน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลหนองบสวทอง มรภ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1.ดทาเนทนการการออกแบบโลโกผและบรรจคภสณฑนตามแผนธครกทจทมสการจทาหนผายแบบออฟไลนน 
จทาหนผายในชคมชนบผานกคดหลวง 49 ม.7 ต.หนองบสวทอง อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน และการออกบมธ
ตามงานตผางๆเพสสอแสดงสทนคผาและผลทตภสณฑนและจสดจทาหนผายสทนคผา OTOP
2.การจทาหนผายออนไลนน โดยการประชาสสมพสนธน เสรทมสรผางองคนความรมผเกมสยวกสบผลทตภสณฑนทมสจสด
จทาหนผายผผานเพจ U2T for BCG ตทาบลหนองบสวทอง มรภ.สครทนทรน
3. กรณมทมสมมลมกคผาตทดตผอผผานทางเพจจะดทาเนทนการรวบรวมรายการสทนคผาและจสดสผงผผานขนสผง
เอกชน เพสสอสะดวกตผอการเดทนทาง ลดคผาใชผจผายในการเดทนทางของลมกคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65012839 : หนองบพวบานโมเดลรฑน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการผลทตเสสสอกกอเนกประสงคนทมสทสนสมสยและใชผไดผแบบ multipurpose

ใชผเทคโนโลยมการพสฒนาบรรจคภสณฑนทมสทสนสมสย

นทาองคนความรมผทางปราชญนชาวบผานหรสอกลคผมทอเสสสอกกทมสมมอยมผเดทม นทามาพสฒนาตผอยอดนวสต

กรรมองคนความรมผ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสออกอเนกประสงคน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนเสสสอกก เปปนผลทตภสณฑนทมสสามารถนทาไปใชผประโยชนนไดผหลายโอกาส มม

ความทนทาน และสามารถนทาไปเปปนของฝากไดผในทคกโอกาส

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสวบาน อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เสสสอกกอเนกประสงคน ตทาบลหนองบสวบาน มมแผนการตลาด กลยคทธนดผานผลทตภสณฑน และมมชผอง
ทางการจสดจทาหนผายทมสหลากหลาย พรผอมทสขงมมการสผงเสรทมการขายผผานทางชผองทางตผางๆมาก
มาย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 110 / 192



PS65016831 : หนองบพวบาน โมเดลรฑน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการผลทตเสสสอกกทมสทสนสมสยและใชผไดผแบบ multipurpose

ใชผเทคโนโลยมในการพสฒนาบรรจคภสณฑนทมสทสนสมสย

นทาองคนความรมผทางปราชญนชาวบผานหรสอกลคผมทอเสสสอกกทมสมมอยมผเดทม นทามาพสฒนาตผอยอดนวสต

กรมมองคนความรมผ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกหนองบสวบาน โมเดทรนน

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนเสสสอกก สามารถนทาไปใชผไดผในหลายโอกาส เปปนผลทตภสณฑนทมสมมความ

ทนทาน นทาไปเปปนของตกแตผงบผาน และของฝากไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองบสวบาน อ.รสตนบครม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.พสฒนาสทนคผาทมสมาจากภมมทปปญญาชาวบผานเพสสอใหผตรงตามความตผองการของทผองตลาด
2.สรผางความแตกตผางของผลทตภสณฑนทมสมมจากเดทมใหผเกทดความแปลกใหมผของผลทตภสณฑน
3.ออกแบบผลทตภสณฑนเพสสอใหผใชผงานไดผงผายสะดวกสบายและเปปนการนทาสทสงทมสมมอยมผในชคมชนมา
ประยคกตนใชผใหผนผาสนใจมากยทสงขขขน
4.ราคาไมผแพงทคกกลคผมเปปาหมายสามารถเขผาถขงผลทตภสณฑนไดผ

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 111 / 192



PS65007883 : ผผาไหมโบราณ ลายประยชกตฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การขายสทนคผาบน Platform online

พสฒนา Packaging Design

โลโกผ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหม โบราณ ลาย ประยคกตน 

รายละเอวยด : นทาวสตถคดทบทมสมมในชคมชน เชผน สบมผแดง มะมผวงหาวมะนาวโหผ เปลสอกยมคาลทปตสส 

และเปลสอกมะยม เปปนตผน มาใชผในการยผอมไหมจากสมธรรมชาตท เพสสอชผวยเพทสมราคาสทนคผา การ

พสฒนาตราสทนคผาและบรรจคภสณฑน ใหผมมเอกลสกษณนและมมความทสนสมสย และการเพทสมชผองทางใน

การขายสทนคผาใ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โชคเหนสอ อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผผาไหมจสงอะ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลโชคเหนสอ อทาเภอลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

นทาวสตถคดทบทมสมมในชคมชนเชผนใบสสกเมยดมะขามใบไผผสบมผแดงเปปนตผนมาใชผในการยผอมไหมจากสม
ธรรมชาตทเพสสอชผวยเพทสมราคาสทนคผาการพสฒนาตราสทนคผาและบรรจคภสณฑนใหผมมเอกลสกษณนมมความ
ทสนสมสยและเพทสมชผองทางการขายสทนคผาในรมปแบบออนไลนนสามารถสรผางรายไดผใหผประชาชนไดผ
มากขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 112 / 192



PS65031175 : กระเปปาสานจากเสผนพลาสตลก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมใหผความรมผเกมสยวกสบ Page Facebook และ TikTok Platform

พสฒนาลวดลายและโลโกผ

การขายสทนคผา Platform Online

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสานจากเสผนพลาสตทก

รายละเอวยด : เปปนภมมทปปญญาการสานกระเปปาดผวยมสอจากเสผนพลาสตทก ซขสงกระเปปาสานแตผ

ละใบจะมมรมปทรงทมสหลากหลาย เชผน ตะกรผาใสผผผา ตระกรผาใสผผผาแบบมมฝาปปด ตะกรผาใสผหมาก 

ฝาชม กระเปปาใสผแกผวนทขาเยตท ขขขนอยมผกสบการออกแบบรมปทรง สมทมสเลสอกใชผ และลสกษณะของเสผน

พลาสตทก

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โชคเหนสอ อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : kohk angkan

ออนไลนฑ : u2t for BCG ตทาบลโชคเหนสอ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

นทาเสผนพลาสตทกมาใชผในการสานกระเปปา โดยมมการออกแบบรมปทรง ลวดลายกระเปปาสาน  และ
พสฒนาตราสทนคผา ใหผมมเอกลสกษณนและมมความทสนสมสย และการเพทสมชผองทางในการขายสทนคผาใน
รมปแบบออนไลนน จะททาใหผผลทตภสณฑนกระเปปาสานจากเสผนพลาสตทก ต.โชคเหนสอ อ.ลทาดวน จ.
สครทนทรน เปปนทมสรมผจสกอยผางแพรผหลาย และสามารถสรผางรายไดผใหผกสบประชาชนในทผองถทสนไดผมากยทสง
ขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 113 / 192



PS65008147 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑพรมเชชดเทผาและเปลนอนของตนาบลตระเปปยงเตวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรนมออนไลนน

2. อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

1. พสฒนา Packaging Design

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรมเชยดเทผา ตระเปปยงเตมย

รายละเอวยด : พรมเชยดเทผาผลทตจากเศษผผาเหลสอใชผทมสมาจากการตสดเยยบเสสขอผผา    โดยมมการ

ออกแบบรมปทรงและลวดลายใหผดขงดมดความสนใจของผมผซสขอ  ประกอบกสบราคาทมสยผอมเยาวน  

สามารถ เอสขอมถขงไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตระเปปยงเตมย อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมทอผผาเชยดเทผาบผานหนองคม

ออนไลนฑ : รสกนะหนองคม บผานนมขมมพรม&เปล

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

 กลคผมทอผผาเชยดเทผาบผานหนองคม มมการรวมกลคผมกสนเพสสอหารายไดผเสรทมจากการผลทตพรมเชยด
เทผาทมสมมการตสดเยยบจากเศษผผาเหลสอใชผทมสมาจากการตสดเยยบเสสขอผผา เพสสอจสดจทาหนผาย เพทสมรายไดผ
ใหผกสบชคมชน แตผยสงพบวผาสทนคผานสขนยสงมมจคดทมสตผองพสฒนาเพสสอใหผมมคคณภาพสทนคผาดมขขขนและดขงดมด
ความสนใจมากขขขนจากเดทม  จขงมมการพสฒนาสทนคผาใหผมมความโดดเดผน ดขงดมดความสนใจของผมผ
ซสขอ โดยการออกแบบลวดลายและรมปทรงทมสมมความทสนสมสย  เพทสมมมลคผาและความทนทานตผอการ
ใชผงาน ททาใหผตสวสทนคผานสขนสามารถใชผงานไดผในระยะเวลาทมสยาวนานขขขนจากเดทม    โดยกลคผมเปปา
หมาย ไดผแกผ  เพศชายและเพศหญทง  ชผวงอายค 16-30ปป, 30 -45 ปป  และอายค  45   ปปขขขนไป  นอก
จากพรมเชยดเทผามมความสวยงามมากขขขนแลผว  ยสงมมราคาทมสยผอมเยา  ทนทาน  และรสกษาไวผไดผนาน
หลายปป   เมสสอเทมยบกสบราคาทมสตผองจผายนสขนถสอวผาคคผมคผามาก 

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 114 / 192



PS65008256 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑพรมเชชดเทผาและเปลนอนของตนาบลตระเปปยงเตวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลทฟอรนมออนไลนน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

พสฒนา Packaging Design

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เปลนอน ตระเปปยงเตมย

รายละเอวยด : การผลทตเปลจากเชสอกหรสอเศษผผาจากการตสดเยยบเสสขอผผา มมความทนทานและ

สวยงามเพสสอเพทสมมมลคผาการขาย ขนาด  60x 250 เซนตทเมตร ออกแบบใหผสามารถรสบนทขาหนสก

ไดผถขง 150 กทโลกรสม ประกอบกสบราคาทมสยผอมเยา ชทขนละ 100 บาท มมความทนทาน และใชผงานไดผ

นานหลายปป

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตระเปปยงเตมย อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมทอผผาเชผดเทผาบผานหนองคม

ออนไลนฑ : รสกนะหนองคม บผานนมขมมพรม&เปล

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมทอผผาเชยดเทผาบผานหนองคมมมการรวมกลคผมกสนเพสสอหารายไดผเสรทมจากการผลทตเปลนอนเพสสอ
จทาหนผาย ดสงนสขนจขงมมการผลทตเปลจากเชสอกหรสอเศษผผาจากการตสดเยยบเสสขอผผา มมความทนทาน
และสวยงามเพสสอเพทสมมมลคผาการขาย ออกแบบใหผสวยงามดขงดมดความสนใจของผมผซสขอ แตผพบวผา
ผลทตภสณฑนยสงมมจคดทมสตผองพสฒนาเพสสอใหผสทนคผามมคคณภาพดมขขขน โดยกลคผมเปปาหมายไดผแกผ เพศชาย
และเพศหญทง ชผวงอายค 30-45 ปป และอายค 45 ปปขขขนไป นอกจากเปลนอนจะเหมาะแกผการนอนพสก
ผผอนแลผว ยสงมมราคาทมสยผอมเยา ทนทาน ใชผงานไดผนานหลายปป เมสสอเทมยบกสบราคาทมสตผองจผายนสขนถสอ
วผาคคผมคผามาก มมการจสดจทาหนผายทมสกลคผมทอผผาเชยดเทผาบผานหนองคม มมการนทาสทนคผาออกจทาหนผาย
ตามบมททมสสผวนราชการจสดขขขนและชผองทางออนไลนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 115 / 192



PS65008525 : โครงการสคงเสรลมการตลาดและพพฒนาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจคภสณฑนใหมผ ใหผมมรมปแบบทมสโดดเดผนกวผาเดทม

เพทสมมมลคผาและเอกลสกษณนใหผกสบบรรจคภสณฑนโดยการออกแบบตราสทนคผา

ใชผระบบคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : TedZod box

รายละเอวยด : กลผองบรรจคภสณฑนทมสททาขขขนจากธรรมชาตท โดยใชผผลผลทตทางทางการเกษตรใหผ

เกทดประโยชนนสมงสคด รวมถขงสมทมสใชผในการผลทต และบรรจคภสณฑนยสงมมใหผเลสอกหลายไซสน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรทาดม อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แหวตวผผาไหม

ออนไลนฑ : U2Tตรทาดม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสด เพศ โดยมมอายค 25 ปปขขขนไปและเปปนผมผประกอบการสนใจบรรจคภสณฑน
จากธรรมชาตท
Customer Relationships - มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใชผแลผวมม
ความพขงพอใจหรสอความคทดเหยนตผอผลทตภสณฑนของเราอยผางไร และนทาผลการใชผมา review 
สทนคผาในเพจ และจะมมการมอบสททธทพทเศษแกผลมกคผาเดทมดผวยสผวนลด 10 เปอรนเซยนตน
Channels - จสดจทาหนผายผผานเพจ Facebook u2t ตทาบลตรทาดม IG และ Tiktok
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอผลทตภสณฑนทมสททาจากวสสดคธรรมชาตท 100% 
และททาจากสมธรรมชาตท โดยมมสมสสนใหผเลสอกตามสมมงคลประจทาวสนเกทด
Key Activities - กระบวนการผลทต เรทสมจากการรสบซสขอฟางขผาวจากชคมชน ไปสมผการคสดสรรและ
กระบวนการผลทต ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอ นทามาสรผาง Content 
ในการโปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources - ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย สมตรในการททาบรรจคภสณฑน ฟางขผาว 
อคปกรณนและวสตถคดทบสมธรรมชาตท แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน 
การตลาดและการจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Partners - ในสผวนของผมผเกมสยวขผองใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ จะมมองคนการ
บรทหารสผวนตทาบลตรทาดม อทาเภอลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน คณะเกษตรและอคตสาหกรรมการ
เกษตร มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 116 / 192



PS65008556 : โครงการสคงเสรลมการตลาดและพพฒนาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหมผ โดยการนทาผลผลทตทางทางการเกษตรและวสสดคทมสมม

ใน ชคมชนมาใชผใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาเศษผผาไหม โดยการออกแบบผลทตภสณฑนของทมสระลขกใหผมมความนผาสนใจมากขขขน

ใชผระบบคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Tedzod

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนจากเศษผผาไหมแทผมมการออกแบบรมปลสกษณนภายนอกใหผทสนสมสย

มากขขขนและสามารถนทาไปใชผในหลายๆโอกาส

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรทาดม อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : แหวตวผผาไหม

ออนไลนฑ :  ตU2Tตรทาดม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment -กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสดเพศ โดยมมอายค 30 ปปขขขนไป เปปนกลคผมลมกคผาทมสสนใจผผาไหมและนทยม
งานหสตถกรรม งานฝปมสอ แตผไมผมมความตผองการในการซสขอผผาไหมไปใชผในรมปแบบผผา
Customer Relationships -มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใชผแลผวมม
ความพขงพอใจในผลทตภสณฑนมากนผอยเพมยงใด และมอบสททธทพทเศษแกผลมกคผาเดทมดผวยสผวนลด 10 
เปอรนเซยนตน เมสสอลมกคผา review สทนคผาผผานทางเพจ facebook
Channels - จสดจทาหนผายผผาน Facebook u2t ตทาบลตรทาดม IG Tiktok และตลาดระเบาะเจมย 
ตทาบลลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน รวมถขงจทาหนผายทมสชคมชนตทาบลตรทาดม
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอผลทตภสณฑนทมสผลทตจากผผาไหมแทผและการ
ออกแบบรมปลสกษณนทมสทสนสมสย ใชผไดผในหลายๆโอกาส
Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการรสบซสขอเศษผผาไหมจากชคมชน นทาไปสมผกระบวน
การผลทตและบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอ นทามาสรผาง 
Content ในการโปรโมทและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources -ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวยวสตถคดทบ วสสดคอคปกรณน แรงงานทมสใชผใน
การผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาดและการจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Partners - ในสผวนของผมผเกมสยวขผองใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ จะมมองคนการบ
รทหสผวนตทาบลตรทาดม อทาเภอลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน คณะเกษตรและอคตสาหกรรมการเกษตร 
มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทร

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 2,000

หนผา 117 / 192



PS65008482 : โครงการสคงเสรลมการตลาดและพพฒนาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบสารสนเทศ เพทสมผลทตภาพและประสททธทภาพการนทาขผอมมลมาใชผในการออกแบบ

ผลทตภสณฑน

เทคโนโลยมคอมพทวเตอรนและดทจททสล การเผยแพรผและถผายทอดองคนความรมผ ภมมทปปญญา และ

เทคโนโลยมในสสสอออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานมานคษยวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผผาไหม

รายละเอวยด : กระเปปาผผาไหมแบบหทขวถสอ สะพาย และกระเปปาเงทน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ลทาดวน อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ :  ตหอมแดง

ออนไลนฑ : U2Tลทาดวน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผผาไหมเปปนผลทตภสณฑนทมสนทยมมากในปปจจคบสน เลยไดผนทามาตผอยอดผลทตภสณฑนใหผเปปนกระเปปาผผา
ไหม เพราะนอกจากจะสวยงามแลผวยสงเปปนงานฝปมสอ กระเปปาผผาไหมเปปนสทนคผาทมสผมผบรทโภคเลสอกใชผ
ไปในงานเลมขยง งานประเพณมตผางๆ ซขสงไดผเจาะกลคผมผมผบรทโภคใหผสามารถเลสอกใชผผผาไหมไดผหลาก
หลายตามความตผองการ และหาซสขอไดผสะดวกมากขขขนผผานทางชผองทางการสสสงซสขอออนไลนนตผางๆ 
เชผน facebook line shopee

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 118 / 192



PS65009321 : โครงการสคงเสรลมการตลาดและพพฒนาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมกระบวนการ การมมสผวนรผวมออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑนอยผางสรผางสรรคน

เทคโนโลยมคอมพทวเตอรนและดทจททสล การเผยแพรผและถผายทอดองคนความรมผ ภมมทปปญญา และ

เทคโนโลยมในสสสอออนไลนน

ระบบสารสนเทศ เพทสมผลทตภาพและประสททธทภาพการนทาขผอมมลมาใชผในการออกแบบ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตราสทนคผาและบรรจคภสณฑน

รายละเอวยด : การออกแบบตราสทนคผาและบรรจคภสณฑน สทาหรสบใสผของฝากของทมสระลขกทมสเชสสอม

โยงไปสมผการทผองเทมสยวชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ลทาดวน อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : หอมแดง

ออนไลนฑ :  มU2Tลทาดวน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

-กลผองบรรจคภสณฑนของเราเปปนกลผองกระดาษคราฟทนซขสงไดผททามาจากเนสขอไมผทมสททามาจากเยสสอ
กระดาษไมผ มมความแขยงแรงคงทน มมความยสดหยคผน มมผทวสสมผสสทมสเรมยบลสสนเหมาะแกผการใสผผผาไหม
ปปองกสนไมผใหผผผาไหมเปปนรอยไดผงผาย ผทวมสนเรมยบลสสนและเปปนมทตรตผอสทสงแวดลผอม และเปปนกระดาษ
ทมสยผอยสลายไดผงผายสามารถดสดแปลงและใชผงานไดผหลากหลาย
-ตราผลทตภสณฑนเปปนรมปดอกลทาดวน(ผการยอมดวล) ซขสงเปปนตผนไมผประจทาทผองถทสนและเปปนตรา
ประจทาของตทาบลลทาดวน ซขสงมมความหมายเปปนกลมบดอกทมสมมลสกษณะกลมบทมสแขยงแรงไมผรผวงงผาย
และมมกลทสนหอมทมสเปปนเอกลสกษณนรมปทรงเปปนทรงเพชรดมสวยงาม โดยปปจจคบสนจทาหนผายทสขงในรมป
แบบออนไลนนใหผแกผกลคผมเปปาหมายและประชาชนทมสสนใจ ผผานทาง Appication Line facebook 
shopee Instargram และในรมปแบบออฟไลนนคสอการขายใหผแกผผมผบรทโภคโดยตรงไมผวผาจะเปปน
การขายในตลาดทผองถทสนหรสอการฝากขายในรผานขายของทมสระลขก

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 119 / 192



PS65009319 : การพพฒนาและเพลพมมมลคคาจลพงหรวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาเทคโนโลยมมาใชผสผงเสรทมการขายตลอดจนแพลทฟอรนมออนไลนน

มมการนทาเครสสองดมดสคญญากาศมาใชผในการบรรจค/และเครสสองอบลมรผอนมาใชผในการแปรรมป

ผลทตภสณฑน

มมการนทาเทคโนโลยมมาใชผในการพสฒนา Packaging Design

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   เทคโนโลยมบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จทขงหรมด ยมแอลโอเคอม (ULOKE)

รายละเอวยด : จทาหนผายในลสกษณะจทขงหรมดแชผแขยง จทขงหรมดเลมขยงดผวยระบบฟารนม ตสวใหญผไขผ

เยอะ เปปนแหลผงโปรตมนสมงทมสมมคคณภาพ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.อมผโลก อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บผานหนองปรมง ต.อมผโลก อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

ออนไลนฑ : จทขงหรมด ยมแอลโอเคอม U2T ตทาบลอมผโลก อทาเภอลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน tiktok: U2T 

Uloke

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Customer Segment – กลคผมลมกคผาทสขงในประเทศและตผางประเทศ รผานจทาหนผายอาหาร รผาน
บสนเททง และอาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสดเพศ   
Costomer Relationships – มมการตทดตามผลกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากไดผทานจทขงหรมดแลผว
ไดผผลเปปนอยผางไร ถมกใจหรสอไมผ และนทาผลการใชผมาชผวยในการ review สทนคผาดผวย
Channels – จสดจทาหนผายผผานเพจ Facebook กลคผมจทขงหรมด ยมแอลโอเค ต.อมผโลก อ.ลทาดวน จ.
สครทนทรน หรสอเบอรนโทรศสพทน 087-2516402  รวมถขงจทาหนผายทมสหมมผบผาน ซขสงเปปนกลคผมเลมขยงจทขงหรมด
บผานหนองปรมงของตทาบลอมผโลก และจทาหนผายผผานตสวแทนจทาหนผาย
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอจทขงหรมดตสวใหญผ ไขผแนผน ทมสไดผจากการตสขงใจ
เลมขยงดมของชาวบผานบผานหนองปรมงตทาบลอมผโลก และบรรจคภสณฑน ฉลากสทนคผาทมสมมความนผาเชสสอถสอ
Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการเลสอกพผอพสนธคนและแมผพสนธคนจทขงหรมดทมสมมความ
อคดมสมบมรณน นทาจทขงหรมดลงบผอเลมขยง ใหผนทขาและอาหารทคกวสน เมสสอจทขงหรมดโตพรผอมทมสจะจสบ
จทาหนผายไดผกยททาการนทาเอาจทขงหรมดใสผกะละมสง ลผางจทขงหรมดใหผสะอาด แลผวนทาไปตผมใหผสคก แลผวเอา
มาพสกใหผเยยน แยกจทขงหรมดตสวทมสไมผสมบมรณนออก แลผวนทาจทขงหรมดไปใสผบรรจคภสณฑนทมสเตรมยมไวผ การ
ผลทตและบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทามาสรผาง 
Content ในการสผงเสรทมการขายและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources – ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย วสตถคดทบ จทขงหรมด อาหารสทาหรสบ
จทขงหรมด บรรจคภสณฑน แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาดและ
การจสดจทาหนผายสทนคผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 107,250

หนผา 120 / 192



PS65009913 : การพพฒนาและเพลพมมมลคคาผผาไหมบผานอมคโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. นทาเทคโนโลยมมาใชผพสฒนา Packaging Design

พสฒนาคคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

2. การเขมยนลวดลายทองบนผสนผผาไหมใหผมมมมลคผาสมงขขขน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหม กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานอมผโลก

รายละเอวยด : ผผาไหมทมสทอจะมมทสขงใชผสมธรรมชาตทและเคมม ใชผไหมบผานและไหมจมนตามทมสลมกคผาสสสง 

ผผาไหมทอ 3 ตะกอ และ 5 ตะกอ ผผาไหมบผานอมผโลกมมการเขมยนทองลงบนผสนผผาเพสสอใหผมมลวด

ลายทมสเดผนชสดขขขน สรผางความโดดเดผนใหผผสนผผา เงา งาม ใสผสบาย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.อมผโลก อ.ลทาดวน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : บผานอมผโลก ตทาบลอมผโลก อทาเภอลทาดวน จสงหวสดสครทนทรน

ออนไลนฑ : กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานอมผโลก

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคอมสาน และอาศสยอยมผในชคมชน 
ไมผจทากสดเพศ มมอายค 30 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลคผมคนทมสสนใจในผผาไหม นอกจากผผาไหมจะใสผเพสสอ
ความสวยงามแลผวยสงรสกษาวสฒนธรรมอสนดมงาม และยสงสามารถนทาไปใชผในพทธมกรรมตผางๆ เชผน 
งานประเพณม งานแตผง งานศพ เปปนตผน
Costomer Relationships – มมการตทดตามผลกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใสผแลผวไดผผลเปปน
อยผางไร ถมกใจหรสอไมผ และนทาผลการใชผมาชผวยในการ review สทนคผาดผวย
Channels – จสดจทาหนผายผผานเพจ Facebook กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานอมผโลก U2t ต.อมผโลก จ.
สครทนทรน หรสอเบอรนโทรศสพทน 061-6645481  รวมถขงจทาหนผายทมสหมมผบผาน ซขสงเปปนกลคผมสตรมทอผผา
ไหมบผานอมผโลกของตทาบลอมผโลก
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอผผาไหมลายสวยๆ เงางาม ใสผสบาย ทมสไดผจาก
การตสขงใจทอของกลคผมสตรมทอผผาไหมบผานอมผโลก และบรรจคภสณฑนสวยๆ ทมสสามารถนทากลสบมาใชผ
ใหมผไดผอมก
Key Activities - กระบวนการผลทต เรทสมจากการมสดไหมเปปนลายตผางๆ การยผอมสมไหม การกรอ
เสผนพค ผงเขผาหลอด ไปสมผการทอผผาไหม การผลทตและบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะ
ททาการเกยบขผอมมลเพสสอ
นทามาสรผาง Content ในการสผงเสรทมการขายและจสดจทาหนผายสทนคผา
Key Resources – ทรสพยากรในการผลทตประกอบไปดผวย วสตถคดทบเสผนไหม สมยผอมไหม กมทอผผา
ไหม แรงงานทมสใชผในการผลทตซขสงเปปนแรงงานและสมาชทกในชคมชน การตลาดและการจสดจทาหนผาย

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 220,000
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PS65009721 : ปปพ นดลนสมคดาวเศรษฐกลจสรผางสรรคฑดผวยภมมลปปญญาชาตลพพนธชฑชาวกมยแจนแวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การยผอมสมธรรมชาตทใหผไดผมาตรฐาน

การออกแบบลายเสสขอแซวอสตลสกษณนดผวยคอมพทวเตอรน

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Refurbish (การปรสบปรคงใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสขอแซวยผอมมะเกลสอชาวกมย

รายละเอวยด : การแซว คสอ การนทาเสผนไหมทมสควสสนเขผาดผวยกสน ซขสงมมสมสสนทมสสวยงามนทามาแซว

ตะเขยบดผวยมสอเปปนลวดลายบนผสนผผา โดยมมอคปกรณนคสอ เขยมทองและไมผขขงผผา ซขสงเปปน

เอกลสกษณนทมสโดดเดผน ไมผซทขากสบชนชาตทใด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แจนแวน อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Key Activities    
- การยผอมสมธรรมชาตทดผวยการยผอมพสชมะเกลสอ หมสกโคลน การยผอมเยยนและการยผอมรผอน  
- การออกแบบลวดลายแซว แบบเสสขอชาย-หญทง ดผวยวททยาการดผานแฟชสสนสทสงทอ 
- เทคนทคการนทาเสนอเพสสอการจสดจทาหนผายสทนคผา พรผอมการสผงเสรทมการขาย
Customer Segments 
กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคอมสาน และอาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสดเพศ โดยมมอายค 
20 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลคผมคนทมสสนใจในการตกแตผงผผา วทธมการเยยบเปปนลวดลายตผางๆ ซขสงลวด
ลายบนผสนผผาจะเกมสยวขผองกสบการดทารงชมวทต ความเชสสอ วทถมชมวทตความเปปนอยมผของชาวกมย
Channels
จสดจทาหนผายผผานออนไลนน รวมถขงจทาหนผายในชคมชน
Cost Structure
ตผนทคนจะประกอบไปดผวย คผาวสตถคดทบ ตผนทคนในการผลทต คผาการตลาด และคผาสาธารณมปโภคอสสนๆ
Revenue Streams
รายไดผจากการททาธครกทจ จะไดผจากการผลทตเสสขอแซวจทาหนผาย โดยจสดจทาหนผายในชคมชน จทาหนผาย
ผผานออนไลนน จทาหนผายผผานงานตผางๆ

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 4,000

หนผา 122 / 192



PS65029225 : ปปพ นดลนสมคดาวเศรษฐกลจสรผางสรรคฑดผวยภมมลปปญญาชาตลพพนธชฑชาวกมยแจนแวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการแปรรมปสมคนไพรเปปนผลทตภสณฑน

การสรผางบรรจคภสณฑนและตราสทนคผา ดผวยคอมพทวเตอรน

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ลมกประคบสมคนไพร

รายละเอวยด : ลมกประคบสมคนไพร เปปนภมมทปปญญาแพทยนแผนไทยทมสสสสงสมมมมานาน และยสงนทา

มาใชผประโยชนนเพสสอการประคบผมผมมอาการปปวยดผานการฟกชทขา ดทาเขมยว หรสอแผลอสกเสบ ฯลฯ 

ลมกประคบสมคนไพรเดทมจะมมสผวนประกอบหลสกๆ คสอ สผวนทมสเปปนสมคนไพรตผางๆ ทมสถมกหผอไวผกสบ

สผวนทมสเปปนผผา และผมกมสด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แจนแวน อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Value Propositions
นทามาใชผประโยชนนเพสสอการประคบผมผมมอาการปปวยดผานการฟกชทขา ดทาเขมยว หรสอแผลอสกเสบ ฯลฯ 
ลมกประคบสมคนไพรเดทมจะมมสผวนประกอบหลสกๆ คสอ สผวนทมสเปปนสมคนไพรตผางๆ ทมสถมกหผอไวผกสบสผวนทมส
เปปนผผา และผมกมสดจคกไวผเพสสอการจสบในกระบวนการททาการประคบรสกษาผมผปปวย
Key Activities    
- ความสมทสาเสมอมาตรฐานในคคณสมบสตท คคณภาพ สรรพคคณ 
- ขนาดสสดสผวน/บรรจคภสณฑนทมสสสสอสารงผาย และเหมาะสมตผอการนทาไปใชผและการเกยบรสกษา 
เหมาะสมตผออายคการใชผงาน 
- การออกแบบบรรจคภสณฑนและฉลากตราสทนคผา เพสสอการสผงเสรทมทางการตลาด 
- การสรผางเครสอขผายสถานประกอบการดผานการรสกษาพยาบาลทสขงภาครสฐและภาคเอกชน 
เพสสอเพทสมชผองทางการจสดจทาหนผาย
Customer Segments 
กลคผมลมกคผาเปปนกลคผม ไมผจทากสดเพศ โดยสผวนใหญผมมอายค 40 ปปขขขนไป เพราะเปปนกลคผมคนทมสสนใจใน
สคขภาพ และมมอาการปวดเมสสอยลผาจากการททางาน เนสสองจากสภาพรผางกายทมสเสสสอมถอยลง
Channels
จสดจทาหนผายผผานออนไลนน รวมถขงจทาหนผายในชคมชน
Cost Structure
ตผนทคนจะประกอบไปดผวย คผาวสตถคดทบ ตผนทคนในการผลทต คผาการตลาด และคผาสาธารณมปโภคอสสนๆ

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 1,000
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PS65025751 : โครงการยกระดพบเศรษฐกลจและสพงคมกลชคมเกษตรกรตนาบลณรงคฑ อนาเภอศรวณรงคฑ จพงหวพด

สชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปคปยปรคงอทนทรมยนดมกวผาเดทม

บรรจคภสณฑนทสนสมสยสะอาดตผอการใชผงาน

สมตรปคปยปรคงอทนทรมยน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยปรคงดทนอทนทรมยน

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑนปคปยปรคงดทนอทนทรมยนในชคมชนตทาบลณรงคน โดยใชผวสตถคดทบใน

ชคมชนไมผเปปนพทษหรสอสารอสนตรายตผอสทสงแวดลผอม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ณรงคน อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ผลทตภสณฑนปคปยปรคงดทนอทนทรมยน 1. ดผานสภาพเศรษฐกทจ 1.1 ดผานอสตราวผางงานของชคมชน 2.ดผาน
สสงคมและคผานทยม 2.1 ดผานการสรผางรายไดผของสมาชทกในชคมชน 3.ดผานเทคโนโลยม 3.1 ดผานการ
เขผาถขงหรสอการสสสอสารกสบตลาดเปปาหมาย 4. ปปจจสยดผานสทสงแวดลผอม 4.1 ดผานการเกทด
วทกฤตการณนโควทด-19ในปปจจคบสน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65009002 : โครงการยกระดพบเศรษฐกลจและสพงคมกลชคมเกษตรกรตนาบลณรงคฑ อนาเภอศรวณรงคฑ จพงหวพด

สชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดทนรผวนดมกวผาเดทม

บรรจคภสณฑนทสนสมสยตผอการใชผงาน

สมตรปรคงดทนดผวยอทนทรมยน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดทนปลมกอทนทรมยน

รายละเอวยด : เปปนผลทตภสณฑนดทนปลมกอทนทรมยนในชคมชนตทาบลณรงคน โดยใชผวสตถคดทบในชคมชนไมผ

เปปนพทษหรสอสารอสนตรายตผอสทสงแวดลผอม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ณรงคน อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ณรงคนเกษตรอทนทรมยน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาลณรงคน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนดทนปลมกอทนทรมยน 1. ดผานสภาพเศรษฐกทจ 1.1 ดผานอสตราวผางงานของชคมชน 2.ดผาน
สสงคมและคผานทยม 2.1 ดผานการสรผางรายไดผของสมาชทกในชคมชน 3.ดผานเทคโนโลยม 3.1 ดผานการ
เขผาถขงหรสอการสสสอสารกสบตลาดเปปาหมาย 4. ปปจจสยดผานสทสงแวดลผอม 4.1 ดผานการเกทด
วทกฤตการณนโควทด-19ในปปจจคบสน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65029248 : โครงการสคงเสรลมภมมลปปญญาการทอผผาไหมเพชพอยกระดพบอาชวพและเศรษฐกลจในชชมชน ตนาบล

ตรวจ อนาเภอศรวณรงคฑ จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สอนวทธมการสรผาง content และรมปภาพเพสสอโปรโมท

ใชผชผองทางการขายทางเพจ facebook online

ใชผชผองทางการขาย facebook live

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาคลคมไหลผศรมตรวจ

รายละเอวยด : การออกแบบลายผผาไหมภมมทปปญญาพสขนบผานโดยใชผทคนทางวสฒนธรรมของ

ชคมชนตทาบลตรวจ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรวจ อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมผมมหนผารผาน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/u2tbcgtruat

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขสขนตอนทมส 1 ลงพสขนทมสสทารวจขผอมมลเบสของตผนเกมสยวกสบการทอผผาไหมในพสขนทมสตทาบลตรวจ ขสขนตอนทมส 
2 พบวผามมประชาชนจทานวนมากมมการทอผผาไหมเปปนอาชมพเสรทม แตผพบวผาผผาไหมในพสขนทมสมมลวด
ลายทมสคลผายกสนไมผมมความแตกตผางกสบผผาไหมในพสขนทมสอสสน จขงมมความตผองการใหผทมม U2T ตทาบล
ตรวจ เขผาไปชผวยพสฒนาลายผผาไหมทมสแสดงถขงภมมทปปญญาทผองถทสนเพสสอสรผางความโดดเดผนของ
ผผาไหมในพสขนทมส ขสขนตอนทมส 3 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการมสดลายผผา โดยมมวททยากรผมผเชมสยวชาญมา
บรรยายขสขนตอนและวทธมการมสดลายผผา ขสขนตอนทมส 4 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการสผงเสรทมทสกษะ
กระบวนการตลาดและสผงเสรทมการขาย ใหผเกทดอาชมพและสรผางรายไดผใหผแกผชคมชน ขสขนตอนทมส 5 
สทารวจตลาด กลคผมการวางจสดจทาหนผายของเรา รผานคผาชคมชนกลคผมวทสาหกทจ จทาหนผายชผองทางออ
นไลนนเพจ U2T for BCG ตทาบลตรวจ อทาเภอศรมณรงคน จสงหวสดสครทนทรน และตสขงราคาสทนคผา เรทสม
ตผนทมส 1,600 บาท

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000
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PS65029252 : โครงการสคงเสรลมภมมลปปญญาการทอผผาไหมเพชพอยกระดพบอาชวพและเศรษฐกลจในชชมชน ตนาบล

ตรวจ อนาเภอศรวณรงคฑ จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สอนวทธมการสรผาง content และรมปภาพเพสสอโปรโมท

ใชผชผองทางการขายทางเพจ facebook online

ใชผชผองทางการขาย facebook live

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผานคผงศรมตรวจ

รายละเอวยด : การออกแบบลายผผาไหมภมมทปปญญาพสขนบผานโดยใชผทคนทางวสฒนธรรมของ

ชคมชนตทาบลตรวจ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรวจ อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมผมมหนผารผาน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/u2tbcgtruat

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขสขนตอนทมส 1 ลงพสขนทมสสทารวจขผอมมลเบสของตผนเกมสยวกสบการทอผผาไหมในพสขนทมสตทาบลตรวจ ขสขนตอนทมส 
2 พบวผามมประชาชนจทานวนมากมมการทอผผาไหมเปปนอาชมพเสรทม แตผพบวผาผผาไหมในพสขนทมสมมลวด
ลายทมสคลผายกสนไมผมมความแตกตผางกสบผผาไหมในพสขนทมสอสสน จขงมมความตผองการใหผทมม U2T ตทาบล
ตรวจ เขผาไปชผวยพสฒนาลายผผาไหมทมสแสดงถขงภมมทปปญญาทผองถทสนเพสสอสรผางความโดดเดผนของ
ผผาไหมในพสขนทมส ขสขนตอนทมส 3 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการมสดลายผผา โดยมมวททยากรผมผเชมสยวชาญมา
บรรยายขสขนตอนและวทธมการมสดลายผผา ขสขนตอนทมส 4 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการสผงเสรทมทสกษะ
กระบวนการตลาดและสผงเสรทมการขาย ใหผเกทดอาชมพและสรผางรายไดผใหผแกผชคมชน ขสขนตอนทมส 5 
สทารวจตลาด กลคผมการวางจสดจทาหนผายของเรา รผานคผาชคมชนกลคผมวทสาหกทจ จทาหนผายชผองทางออ
นไลนนเพจ U2T for BCG ตทาบลตรวจ อทาเภอศรมณรงคน จสงหวสดสครทนทรน และตสขงราคาสทนคผา เรทสม
ตผนทมส 1,500 บาท

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 127 / 192



PS65026340 : โครงการของดวศรวสชขการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนขนมไทยโบราณ สชบสาน

วพฒนธรรม เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลต ดผวยวลถวเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบแมผพทมพนใหผมมความหลากหลายและนผาสนใจ

การเพทสมชผองทางออนไลนน

การออกแบบผลทตภสณฑน Packaging ใหผมมคคณภาพและมาตรฐาน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวแตนทรงเครสสอง

รายละเอวยด : ขผาวแตนทรงเครสสอง เปปนการยกระดสบขนมไทยโบราณ  ทมสผสมผสานวสตถคดทบ

ตผางๆเขผาดผวยกสนทสขงยสงมมรสชาตททมสหวาน หอม กรอบ ทานงผาย สามารถซสขอเปปนของฝากไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ศรมสคข อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ขนมขผาวแตนทรงเครสสอง เปปนขนมทมสมมชคมชน สามารถผลทตขายไดผ จขงมองเหยนแนวทางในการ
เพทสมยอดขายใหผกสบผลทตภสณฑนนทามาพสฒนาใหผมมหลากหลาย แลพสฒนาpackagingใหผสวยงาม

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 3,500

หนผา 128 / 192



PS65028262 : โครงการของดวศรวสชขการพพฒนาและยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนขนมไทยโบราณ สชบสาน

วพฒนธรรม เพชพอพพฒนาคชณภาพชววลต ดผวยวลถวเศรษฐกลจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบแมผพทมพนใหผมมความหลากหลายและนผาสนใจ

การเพทสมชผองทางออนไลนน

การออกแบบผลทตภสณฑน Packaging ใหผมมคคณภาพและมาตรฐาน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดอกจอกททพยน

รายละเอวยด : ขนมดอกจอกททพยน เปปนการยกระดสบขนมไทยโบราณ  ทมสผสมผสานวสตถคดทบ

ตผางๆเขผาดผวยกสน ทสขงยสงมมรสชาตททมสหวาน    หอม กรอบ ทานงผาย สามารถซสขอเปปนของฝากไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ศรมสคข อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ดอกจอกททพยน เปปนขนมทมสมมชคมชน สามารถผลทตขายไดผ จขงมองเหยนแนวทางในการเพทสมยอดขาย
ใหผกสบผลทตภสณฑนนทามาพสฒนาใหผมมหลากหลาย แลพสฒนาpackagingใหผสวยงาม

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 4,000

หนผา 129 / 192



PS65021739 : โครงการสคงเสรลมทพกษะอาชวพโดยใชผทชนทางวพฒนธรรมของชชมชนตนาบลหนองแวง  อนาเภอศรว

ณรงคฑ จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสนสบสนคนการยกระดสบผลทตภสณฑนของชคมชน

การสผงเสรทมทสกษะอาชมพและการสรผางรายไดผจากการดทาเนทนธครกทจชคมชน

การพสฒนาศสกยภาพบคคลากร (เจผาหนผารสฐ  ผมผนทาชคมชน  ผมผไดผรสบการจผางงาน และผมผเกมสยวขผอง)

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาคลคมไหลผ (ลายอสตลสกษณนของชคมชน)

รายละเอวยด : สผงเสรทมและพสฒนาทสกษะอาชมพโดยใชผทคนทางวสฒนธรรมของชคมชนตทาบล

หนองแวง อทาเภอศรมณรงคน จสงหวสดสครทนทรน โดยอาศสยเทคโนโลยม และนวสตกรรมตผาง ๆ 1)  

เพสสอสผงเสรทมองคนความรมผดผวยหลสกสมตรการฝฝกอบรมเชทงปฏทบสตทการ การออกแบบลายผผาไหม

อสตลสกษณนของชคมชนบนฐานทคนทางวสฒนธร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองแวง อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขสขนตอนทมส1 ลงพสขนทมสสทารวจขผอมมลกลคผมทอผผาไหมของชคมชนตทาบลหนองแวง
ขสขนตอนทมส2 พบวผามมลายผผาไหมเปปนจทานวนมาก แตผเปปนลายผผาไหมทมสมมทสสวไปในจสงหวสดสครทนทรน จขง
ไดผมมแนวคทดทมสจะสรผางลายใหมผ โดยใหผเปปนอสตลสกษณนของชคมชน โดยการลงพสขนทมสหาขผอมมลเกมสยว
กสบตทาบลหนองแวง เพสสอหาเอกลสกษณนมาสรผางเปปนลายผผาไหม
ขสขนตอนทมส3 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการทอผผาไหมลายใหมผ โดยใหผเปปนอสตลสกษณนของชคมชน โดยมม
วททยากรผมผเชมยวชาญมาบรรยายขสขนตอนและวทธมการมสดลายผผาไหม
ขสขนตอนทมส4 เรทสมลงมสอทอผผาไหม ซขสงเปปนผลทตภสณฑนทมสตผองการ เพสสอนทามาสมผการจสดจทาหนผาย 
ขสขนตอนทมส5 โฆษณา ประชาสสมพสนธนลายผผาไหมอสตลสกษณนของชคมชน จสดจทาหนผายทาง Offine 
เชผน ตามบผาน หรสอทผองตลาด เปปนตผน และจสดจทาหนผายทาง Online เชผน สสสอโซเชมสยลตผางๆ

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 23,000

หนผา 130 / 192



PS65032367 : โครงการสคงเสรลมทพกษะอาชวพโดยใชผทชนทางวพฒนธรรมของชชมชนตนาบลหนองแวง อนาเภอศรว

ณรงคฑ จพงหวพดสชรลนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสนสบสนคนการยกระดสบผลทตภสณฑนของชคมชน

การสผงเสรทมทสกษะอาชมพและการสรผางรายไดผจากการดทาเนทนธครกทจชคมชน

การพสฒนาศสกยภาพบคคลากร (เจผาหนผารสฐ ผมผนทาชคมชน ผมผไดผรสบการจผางงาน และผมผเกมสยวขผอง)

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหม (ลายอสตลสกษณนของชคมชน 3 ตะกอ)

รายละเอวยด : ชาวบผานมมทคนทางวสฒนธรรมเดทมอยมผแลผว ในเรสสองของการทอผผา จขงไดผใชผทคน

ทางวสฒนธรรมทมสมมอยมผ มาตผอยอดใหผดมกวผาเดทม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองแวง อ.ศรมณรงคน จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ขสขนตอนทมส1 ลงพสขนทมสสทารวจขผอมมลกลคผมทอผผาไหมของชคมชนตทาบลหนองแวง
ขสขนตอนทมส2 พบวผามมลายผผาไหมเปปนจทานวนมาก แตผเปปนลายผผาไหมทมสมมทสสวไปในจสงหวสดสครทนทรน จขง
ไดผมมแนวคทดทมสจะสรผางลายใหมผ โดยใหผเปปนอสตลสกษณนของชคมชน โดยการลงพสขนทมสหาขผอมมลเกมสยว
กสบตทาบลหนองแวง เพสสอหาเอกลสกษณนมาสรผางเปปนลายผผาไหม
ขสขนตอนทมส3 จสดกทจกรรมอบรมวทธมการทอผผาไหมลายใหมผ โดยใหผเปปนอสตลสกษณนของชคมชน โดยมม
วททยากรผมผเชมยวชาญมาบรรยายขสขนตอนและวทธมการมสดลายผผาไหม
ขสขนตอนทมส4 เรทสมลงมสอทอผผาไหม ซขสงเปปนผลทตภสณฑนทมสตผองการ เพสสอนทามาสมผการจสดจทาหนผาย 
ขสขนตอนทมส5 โฆษณา ประชาสสมพสนธนลายผผาไหมอสตลสกษณนของชคมชน จสดจทาหนผายทาง Offine 
เชผน ตามบผาน หรสอทผองตลาด เปปนตผน และจสดจทาหนผายทาง Online เชผน สสสอโซเชมสยลตผางๆ

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 50,000

หนผา 131 / 192



PS65010476 : โครงการพพฒนาและเพลพมมมลคคา"ปลาสผม"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเทคโนโลยมการซมลอาหารมาปรสบใชผ

การออกแบบและพสฒนาบรรจคภสณฑนใหผคคณภาพและมาตรฐาน

อบรมอมคอมเมทรนซ เพจเฟซบคตก และไลนนแพลตฟอรนม

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผม(ปลาซมจด)

รายละเอวยด : ปลาสผมทมสผลทตจากปลาในอผางลทาพอกและพสขนทมสธรรมชาตททมสอยมผใกลผเคมยง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กคดหวาย อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1. ใหผความรมผและจสดอบรม
2. ออกแบบและจสดการกระบวนการผลทตใหผคงไวผซขสงมาตรฐานของปลาสผม 
3. ออกแบบบรรจคภสณฑนใหผไดผมาตรฐาน งผายตผอการจสดเกยบและสะดวกตผอการขนสผง 
4. จสดหาชผองทางการจทาหนผายเพทสมเตทมจากเดทม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 21,600

หนผา 132 / 192



PS65014914 : โครงการพพฒนาและเพลพ
ค
มมมลคคา"เสชพอกก"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลทตภสณฑนใหผหลากหลายและตรงตามความตผองการของตลาด

ออกแบบและพสฒนาบรรจคภสณฑนใหผมมประสททธทภาพทมสดมขขขน

ใชผเทคโนโลยม อม คอมเมทรนซ ในการททาตลาดและจทาหนผายสทนคผา

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานมานคษยวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกไทยบผาน

รายละเอวยด : เสสสอกกไทยบผานผลทตจากกกรทมนทขาในอผางลทาพอกและพสขนทมสปลมกกกใกลผแหลผงนทขา 

ผผานภมมทปปญญาชาวบผานตทาบลกคดหวาย ตสด ตาก ถสก ทอ ตสด เยยบ จนเกทดเปปนผลทตภสณฑนเสสสอ

กกไทยบผาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กคดหวาย อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1. จสดอบรมใหผความรมผรผวมกสบชาวบผานทมสททาผลทตภสณฑนเสสสอกก
2. รผวมออกแบบลวดลายของเสสสอกก
3. รผวมคทดและจสดกระบวนการททาเสสสอกกใหผมมขสขนตอนใหผมมประสททธทภาพมากขขขน
4. จสดหาชผองทางจทาหนผายเพทสมเตทม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

จนานวนรายไดผ : 30,000

หนผา 133 / 192



PS65014686 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนตนาบลคาละแมะบนพชพนฐานเศรษฐกลจสมคการพพฒนาทวพยพพงยชน 

(BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการสกสดกาวไหมใหผมมคคณภาพสทาหรสบการนทาไปใชผผลทตผลทตภสณฑนซสกผผาไหม

คอมพทวเตอรนกราฟฟปก ดผานการออกแบบเครสสองหมายการคผา (Trademark) และฉลาก

สทนคผา

เทคโนโลยมสารสนเทศและการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจทาหนผายสทนคผาผผานทางออนไลนน 

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recovery (การนทากลสบคสนมาใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนซสกผผาไหมจากโปรตมนไหม

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนซสกผผาไหมจากโปรตมนไหม มมสผวนผสมของโปรตมนไหมทมสไดผจากเสผน

ไหมพสขนบผาน มมคคณสมบสตทชผวยใหผเสผนใยผผาไหมคลายตสวใหผกลสบมาคงสภาพเดทม ททาใหผผผาอยมผ

ทรง และประหยสดเวลาในการรมด เพทสมความเงางาม และชผวยถนอมผผาไหมใหผมมอายคการใชผงาน

มากขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คาละแมะ อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมทอผผาไหม ตทาบลคาละแมะ

ออนไลนฑ : กลคผมทอผผาไหม ตทาบลคาละแมะ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Value Propositions 
- ผลทตภสณฑนธรรมชาตททมสชผวยดมแลผผาไหมใหผเงางาม ชผวยถนอมผผาไหม ททาใหผผผาอยมผทรง ประหยสด
เวลาในการรมด
- บรทการจสดชคดของขวสญและจสดสผงสทนคผา
- บรทการหลสงการขาย เชผน ใหผคทาแนะนทาในการใชผนทขายาซสกผผาไหม ใหผคทาปรขกษาเรสสองของการดมแล
ผผาไหม อสปเดตขผอมมล/ความรมผตผางๆ เกมสยวกสบผผาไหมในชผองทางออนไลนนอยผางตผอเนสสอง เปปนตผน
Customer Segments
- กลคผมขผาราชการ
- กลคผมแมผบผาน
- พนสกงานในหนผวยงานของรสฐ
- ตสวแทนจทาหนผายสทนคผา
- ชาวตผางชาตท 
- บคคคลทสสวไปทมสใชผผผาไหมเปปนประจทา
Channels
- หนผารผาน 
- ตสวแทนจทาหนผายสทนคผา
- ออนไลนน เชผน Facebook Line Tiktok Shopee Lazada เปปนตผน
Customer Relationships

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,000

หนผา 134 / 192



PS65014743 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนตนาบลคาละแมะบนพชพนฐานเศรษฐกลจสมคการพพฒนาทวพยพพงยชน 

(BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศและการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจทาหนผายสทนคผาผผานทางออนไลนน 

เชผน Facebook Line Tiktok Shopee Lazada เปปนตผน

คอมพทวเตอรนกราฟปก ดผานการออกแบบบรรจคภสณฑน

คอมพทวเตอรนกราฟปก ดผานการออกแบบเครสสองหมายการคผา (Trademark)

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครสสองหมายการคผาและบรรจคภสณฑน

รายละเอวยด : บรรจคภสณฑนใสผผผาไหมทมสทสนสมสย แขยงแรง ทนทาน และสวยงาม มมเครสสองหมาย

การคผาทมสเปปนอสตลสกลสกษณนของชคมชนและสรผางภาพจทาของสทนคผาใหผกสบผมผบรทโภค สามารถ

เพทสมมมลคผาใหผผลทตภสณฑนผผาไหมไดผหากมมเครสสองหมายการคผาและบรรจคภสณฑนคาดวผาจะสามารถ

เพทสมยอดขายไดผมากขขขน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.คาละแมะ อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมทอผผาไหม ตทาบลคาละแมะ

ออนไลนฑ : กลคผมทอผผาไหม ตทาบลคาละแมะ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Value Propositions
- ผลทภสณฑนผผาไหมทมสมมบรรจคภสณฑนทมสสวยงาม เลสอกซสขอไดผทคกโอกาส
- บรทการหผอของขวสญและจสดสผงสทนคผา
- บรทการหลสงการขาย เชผน ใหผคทาแนะนทาในการใชผผผาไหม ใหผคทาปรขกษาเรสสองของการดมแลผผาไหม 
อสปเดตขผอมมล/ความรมผตผางๆ เกมสยวกสบผผาไหมในชผองทางออนไลนนอยผางตผอเนสสอง เปปนตผน
Customer Segments
- ขผาราชการ
- ชาวตผางชาตท 
- กลคผมแมผบผาน
- พนสกงานในหนผวยงานของรสฐ
- ตสวแทนจทาหนผายสทนคผา
- บคคคลทสสวไปทมสสนใจผผาไหมไทย
Channels
- หนผารผาน 
- ออนไลนน เชผน Facebook Line Tiktok Shopee Lazada เปปนตผน
Customer Relationships
- เกยบขผอมมลสมาชทกและประวสตทการซสขอสทนคผา
- มมการแจผงขผาวหรสอโปรโมชสนใหผกสบลมกคผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,500
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PS65005601 : โปรแกรมทคองเทวพยว "วลถวชชมชน ผมผหญลงมพดลาย ผมผชายทอผผา"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. กระบวนการจสดการทผองเทมสยวโดยชคมชน

2. ชผองทางการจสดจทาหนผายผผานออนไลนน

3. การออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนเพสสอใชผในงานดผานการตลาด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

ทคองเทวพยวทวพเปปนมลตรตคอสลพงแวดลผอมและสชขภาพ

   ระบบขายสทนคผาหรสอบรทการผผานชผองทางออนไลนน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ทผองเทมสยว “ผมผหญทงมสดลาย ผมผชายทอผผา”

รายละเอวยด : การทผองเทมสยวสสมผสสกสบวทถมชผางทอผผาไหมและวทถมชคมชน เพสสอใหผนสกทผองเทมสยวไดผ

เรมยนรมผแลกเปลมสยนประสบการณน รผวมการสนสบสนคนการอนครสกษนวทถมวสฒนธรรม ภมมทปปญญา 

และสภาพแวดลผอมอสนเปปนเอกลสกษณน  หรสอสสญลสกษณนของทผองถทสนนสขนๆ ดผานการบรทการ

เปปนกสนเอง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จารพสต อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผผาไหมสครทนทรนแทผ100% By siriporn

ออนไลนฑ : ผผาไหมแทผสครทนทรน "ผมผหญทงมสดลาย ผมผชายทอผผา ลมกสาวหลผาพาเทมสยวชม"

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การทผองเทมสยวทมสพสฒนาขขขนจะมคผงเนผนกลคผมนสกทผองเทมสยวทมสมมความสนใจเรมยนรมผเกมสยวกสบวทถมชคมชน 
โดยผลทตภสณฑนและบรทการการทผองเทมสยวจะพสฒนาตผอยอดจากฐานทรสพยากรเดทม สรผางใหผเปปน
กทจกรรมการทผองเทมสยวทมสเกมสยวกสบวทถมชผางทอ กทจกรรมทผองเทมสยวในแหลผงโบราณ เชผน วสด โบสถน 
ศาลหลสกเมสอง รวมถขงกทจกรรมการทผองเทมสยวอสสนๆ ทมสอยมผในวทถมชคมชน และนทากทจกรรมการทผอง
เทมสยวนสขนมาพสฒนาเปปนโปรแกรมการทผองเทมสยว โดยกทาหนดราคาตามตผนทคนทรสพยากร พสฒนา
ชผองทางการจสดจทาหนผายผผานทางออนไลนนและออฟไลนน เพสสอจทาหนผายโปรแกรมการทผองเทมสยว
และผลทตภสณฑนผผาไหม และเปปนชผองทางในการสสสอการตลาด ททาการโฆษณาประชาสสมพสนธน
ผลทตภสณฑนและบรทการการทผองเทมสยวของชคมชน เนผนเพทสมการรสบรมผเกมสยวกสบผลทตภสณฑนชคมชน ทมสจะ
สผงผลตผอดผานการตลาดของผผาไหมของชคมชนดผวย 

การดทาเนทนการพสฒนาผลทตภสณฑนและบรทการการทผองเทมสยวชคมชนตามวทถม “ผมผหญทงมสดลาย 
ผมผชายทอผผา” จะเนผนกทจกรรมบรทการการทผองเทมสยว ไดผแกผ การจสดกทจกรรมทผองเทมสยว การจสดนทา
เทมสยว การบรทการอาหารและเครสสองดสสม โดยพสฒนาชผางทอและคนในชคมชนใหผมมศสกยภาพในการ
จสดการทผองเทมสยวโดยชคมชน และเนผนกทจกรรมการทผองเทมสยวทมสใหผนสกทผองเทมสยวมมสผวนรผวมกสบ
กทจกรรมการทผองเทมสยวและสามารถททากทจกรรมการทผองเทมสยวไดผตามความสนใจ เชผน การมสด
หมมส การยผอมสมจากธรรมชาตท การทอผผาไหม เปปนตผน โดยนสกทผองเทมสยวจะไดผสสมผสสกสบ
บรรยากาศความงามของธรรมชาตท สนคกไปกสบกทจกรรม พรผอมกสบไปสสมผสสวทถมชคมชน ทผองเทมสยว
และเรมยนรมผแลกเปลมสยนประสบการณน รผวมการสนสบสนคนการอนครสกษนวทถมวสฒนธรรม ภมมทปปญญา 
และสภาพแวดลผอมอสนเปปนเอกลสกษณนหรสอสสญลสกษณนของทผองถทสนนสขนๆ ดผวยการบรทการทมสเตยม

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

จนานวนรายไดผ : 18,000
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PS65006059 : ผลผลลตการเกษตรสมคผลลตภพณฑฑเกษตรอลนทรวยฑและผลลตภพณฑฑแปรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.พสฒนาและออกแบบ Packaging Desing คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

2.เพจ facebook U2T for BCG ตทาบลจารพสต –You and ME วทถมจารพสต

3.กลคผมลมกคผารสกสคขภาพ ทสขงในพสขนทมส สถานพยาบาลและออนไลนน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   ผลทตภสณฑนผสกและอาหารแปรรมป

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผงกลผวยนทขาวผาบด

รายละเอวยด : ผงกลผวยนทขาวผาบด ตสวชผวยดม ๆ จากธรรมชาตท ทมสจะมาเปปนตสวชผวยบรรเทากรด

ไหลยผอนและโรคกระเพาะอาหาร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.จารพสต อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ผงกลผวยนทขาวผาดทบ ออรนแกนทก ตทาบลจารพสต

ออนไลนฑ : ผงกลผวยนทขาวผาดทบ U2T ตทาบลจารพสต

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ตทาบลจารพสต เปปนพสขนทมสททาการเกษตร คนสผวนใหญผประกอบอาชมพเกษตรกร ใชผพสขนทมสเพสสอการ
ปลมกขผาวและพสชผสกตผางๆ เพสสอไวผบรทโภคในครสวเรสอน พสชผสกทมสนทยมปลมกกสนมาก ไดผแกผ พสช
สมคนไพรและกลผวยนทขาวผา ซขสงมสกจะปลมกเกทนความตผองการในการบรทโภคเองในครสวเรสอน กลคผม
เกษตรกรในชคมชนจขงมมแนวคทดในการแปรรมปผลผลทตดสงกลผาวเพสสอจทาหนผายโดยมมวสตถคประสงคน
ในการสรผางรายไดผเพทสมใหผแกผครสวเรสอน จขงไดผรวมกลคผมกสนททากทจกรรมการเกษตรโดยเนผนการ
สรผางอาหารปลอดภสยในรมปแบบเกษตรอทนทรมยนและททาแปลงขผาวใหผเปปนเกษตรผสมผสาน เพสสอ
ใหผสอดคลผองกสบ วทสสยทสศนนของตทาบลจารพสต คสอ”ชคมชนนผาอยมผ เกษตรอทนทรมยนยสสงยสน สคขภาพ
แขยงแรง สสบสานวสฒนธรรม สผงเสรทมการศขกษา พสฒนาเศรษฐกทจรคผงเรสอง”

ปปจจคบสนเกษตรกรทมสเปปนสมาชทกในกลคผม you and me วทถมจารพสต จทานวน 15 ราย ไดผรสบซสขอ
กลผวยนทขาวผาดทบ จากเกษตรกรในทผองถทสน โดยกทาหนดราคาซสขอกลผวยดทบจากเกษตรกรในชคมชน
ตทาบลจารพสต ในราคาประมาณหวมละ 15-30 บาท ซขสงททาใหผเกทดรายไดผหมคนเวมยนในชคมชนเพทสมขขขน 
แลผวนทากลผวยนทขาวผาดทบมาเขผาสมผกระบวนการแปรรมปผลทตภสณฑนเปปนผงกลผวยนทขาวผาบดสทาหรสบชง
ดสสม การแปรรมปดสงกลผาวสามารถสรผางมมลคผาเพทสมใหผกสบสทนคผาเกษตรไดผเพทสมขขขนไมผนผอยกวผารผอย
ละ 50 โดยผงกลผวยนทขาวผาบดทมสผลทตไดผเปปนผลทตภสณฑนทมสมมคคณคผาทางสารอาหารสมงชผวยดมแล
เรสสองระบบยผอยอาหารและลดกรดไหลยผอนไดผดม ชผองทางการจสดจทาหนผายมม 2 ลสกษณะ คสอ 1) 
การจทาหนผายดผวยตนเองใหผกสบกลคผมลมกคผาทมสรสกสคขภาพ สถานพยาบาล รผานคผาในชคมชนทมสตผอง
การสทนคผาเพสสอดมแลสคขภาพและจทาหนผายใหผกลคผมลมกคผาทมสมมอาการโรคกรดไหลยผอน โดยสรผาง
ตราสทนคผาและพสฒนาบรรจคภสณฑนสทาหรสบผลทตภสณฑนทมสกลคผมจทาหนผาย 2) จทาหนผายใหผผมผประกอบ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 3,000
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PS65027159 : เสผนสายลายผผาไหม(ลายนางสนม)ตนาบลชคางปปพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรนมออนไลนน

1. พสฒนา Packaging Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

2. อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานมานคษยวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสผนสายลายผผาไหม(ลายนางสนม)ตทาบลชผางปปส

รายละเอวยด : เสผนสายลายผผาไหม(ลายนางสนม)ตทาบลชผางปปส

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ชผางปปส  อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เสผนสายลายผผาไหม(ลายนางสนม)ตทาบลชผางปปส

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 33,500
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PS65027171 : เครชพองปปพ นดลนเผาตนาบลชคางปปพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2. อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

1. พสฒนา Packaging Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

3. กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรนมออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครสสองปปข นดทนเผาตทาบลชผางปปส

รายละเอวยด : เครสสองปปข นดทนเผาตทาบลชผางปปส

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ชผางปปส  อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เครสสองปปข นดทนเผาตทาบลชผางปปส

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 4,500
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PS65027179 : ปชปยหมพก ปชปยชววภาพ ตราชคางปปพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และพสขนทมสใกลผเคมยง ตลอดจนสรผางแพลตฟอรนมออนไลนน

นทขาหมสกem

สรผางpage facebook ในการจทาหนผาย และเพทสมตราสทนคผา

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ

รายละเอวยด : ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ ตราชผางปปส

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ชผางปปส  อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ปคปยหมสก ปคปยชมวภาพ ตราชผางปปส

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 15,000
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PS65025647 : การอนชรพกษฑภมมลปปญญาทคองถลพน และการพพฒนาลวดลายผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบลายโดยการใชผเทคนทคคอมพทวเตอรนกราฟฟปก

เทคโนโลยมการยผอมสมธรรมชาตท

เทคโนโลยมการมสดหมมส/แกะลาย

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตรมไพรผผาไหม

รายละเอวยด : ผผาไหมทอมสอมมการจสดจทาหนผายทางเพจออนไลนน สามารถสสสงลาย และขนาดทมส

ตผองการไดผ (เรทสมตผนทมส 2 เมตรขขขนไป)

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรมไพร อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดไหมตรมไพร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลตรมไพร

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

วสตถคประสงคนเพสสอพสฒนารมปแบบลวดลายและผลทตภสณฑนผผาไหมใหผมมความหลากหลายรผวมสมสย 
ควบคมผไปกสบการอนครสกษนภมมทปปญญา สนสบสนคนเสรทมสรผางรายไดผใหผแกผคนในชคมชน การจสดททา
แผนธครกทจนมขไดผการศขกษาวทจสยการตลาดดสวนวทธมการวทเคราะหนปปจจสยตผางๆ จคดแขยง จคดอผอน
อคปสรรคและโอกาสในการเตทบโตของธครกทจ เพสสอนทาไปสมผการสรผางกลยคทธนในการบรทหารจสกการ
ธครกทจในอนาคต จขงไดผใชผกลยคทธนในดผานตผางๆ คสอ 1.กลยคทธนดผานการสผงเสรทมการตลาด การ
ประชาสสมพสนธนผผานกลคผมตผางๆ การสรผางเพจขสขน เนสสองจากเพจเปปนชผองทางในการเขผาถขงขผอมมล
ไดผงผาย 2. กลยคทธนดผานดผานการสรผางผลทตภสณฑนใหผมมการออกแบบลวดลายใหผสวยงามทสยสมสย
และเปปนเอกลสกษณนของชคมชน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 0
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PS65027406 : กระเปปาจากเศษผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการยผอมสมธรรมชาตท

เทคโนโลยมการมสดหมมส/แกะลาย

เทคโนโลยมการแกะลายโดยใชผเทคนทคคอมพทวเตอรนกราฟฟปก

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาผผาไหม by ตากคย

รายละเอวยด : กระเปปาผผาไหมไทย มมชผองทางการจทาหนผายหลสกคสอชผองทางออนไลนน จทาหนผาย

สทนคผาแบบพรมออเดอรน ใชผระยะเวลาในการจสดจทาหนผาย 7-14 วสน เปปดขายตลอด24 ชสสวโมง 

สามารถเลสอกขนาด/รมปแบบเองไดผตามตผองการ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรมไพร อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ตลาดไหมตรมไพร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตทาบลตรมไพร

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลทตภสณฑน“กระเปปาผผาไหม” มมวสตถคประสงคนเพสสอศขกษาพสฒนาและแปรรมปผผาไหมเปปนผลทตภสณฑน
เพสสอสผงออก สรผางรายไดผใหผแกผชคมชน และเปปนการวางแผนลผวงหนผา รวมถขงการวางแผนรองรสบ
ความเสมยงทผมอาจเกทดขผขนในอนาคต 
ในการจสดททาแผนธครกทจนมข ไดผททาการศขกษาวทจสยการตลาดดผวยวทธมการการวทเคราะหนปปจจสยรอบ
ดผาน จคดแขยง จคดอผอน อคปสรรคและโอกาสในการเตทบโตของธครกทจ เพสสอนทาไปสมผการสรผางกลยคทธน
ในการบรทหารจสดการธครกทจในอนาคต จขงไดผใชผกลยคทธนในดผานตผางๆคสอ 1.กลยคทธนดผานการสผง
เสรทมการตลาด การประชาสสมพสนธนผผานกลคผมตผางๆ การสรผางเพจเพสสอรองรสบเวยบไซดนเนสสองจาก
เพจเปปนชผองทางในการเขผาถขงขผอมมลไดผไดผงผาย กลยคทธนดผานผลทตภสณฑนและราคา มมการออกแบบ
บรรจคภสณฑนใหผมมความ สวยงาม ทสนสมสยและสะดวกสบายตผอการใชผงานหรสอบรทโภค 2.กลยคทธน
ดผานคทดคผนนวสตกรรม สรผางมาตรฐานการสรผางผลทตภสณฑนใหผชคมชนอสนนทาไปสมผการททาใหผเกทด
ผลทตภสณฑนทมสมมคคณภาพ

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 0
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PS65018212 : ผพกไฮโดรโปนลกทฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การปลมกผสกโดยใหผสารละลายธาตคอาหารไหลผผานรากผสกเปปนแผผนบผางๆ อยผางตผอเนสสอง

การปลมกโดยใหผสารละลายธาตคอาหารไหลผผานรากในระดสบลขก

การปลมกโดยใหผสารละลายธาตคอาหารเเละอากาศไหลวนผผาน รากผสกในระดสบลขกอยผางตผอ

เนสสองในถาดปลมก

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยมการปลมกพสชไรผดทนไฮโดรโปนทกสน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Turm farm

รายละเอวยด : ผสกกรมนโอตค, ผสกเรคโอตค, ผสกคสสนชผาย ( การปลมกพสชไรดทนสามารถควบคคมธาตค

อาหารทมสมมความจทาเปปนเฉพาะการเจรทญเตทบโตของพสชและความปลอดภสยตผอผมผบรทโภค )

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรขม อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Turm Farm

ออนไลนฑ : U2T for BCG. ตทาบลตรขม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

สรผางจคดเดผนของผลทตภสณฑนใหผมมความนผาสนใจและเปปนเอกลสกษณน สรผางความดขงดมดใหผกลสบ
กลคผมเปปาหมายตสดสทนใจซสขอผลทตภสณฑนของเราไดผ เพทสมตลาดเเพรตฟรอมนออนไลนน

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,000
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PS65025825 : การพพฒนาบรรจชภพณฑฑและชคองทางการจพดจนาหนคายผพกอลนทรวยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองซมลสคญญากาศ

ถคงบรรจคสคญญากาศหนา 190 ไมครอน

ชผองทางการจสดจทาหนผายออนไลนน facebook tiktok

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   เทคโนโลยมการปลมกพสชไรผดทนไฮโดรโปนทกสน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Turm Farm

รายละเอวยด : ใบกระเพรา,ตผนหอมผสกชม,ผสกคะนผา,ผสกคสสนชผาย(การซมลถคงสคญญากาศเปปนการ

ลดปรทมาณออกซทเจนในถคงยสบยสขงการเจรทญเตทบโต ของแบคทมเรมยแอโรบทก หรสอ เชสขอรา และ

ปปองการ ระเหย นอกจากนมขยสงใชผเพสสอเกยบรสกษาอาหารเปปนระยะนาน )

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตรขม อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : Turm Farm

ออนไลนฑ : U2T for BCG. ตทาบลตรขม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

สรผางจคดเดผนของผลทตภสณฑนใหผมมความนผาสนใจและเปปนเอกลสกษณน  สรผางความดมงดมดใหผกลสบ
กลคผมเปปาหมายตสดสทนใจซสขอผลทตภสณฑนของเราไดผเพทสม สรผางจคดขายหรสอ บรทการสทนคผา เพทสม
เเพรตฟรอมนชผองทางออนไลน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65014870 : การพพฒนาบรรจชภพณฑฑสลนคผา ใหผมวมมลคคาสมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการออกแบบและพสฒนาบรรจคภสณฑนเพสสอผลทตภสณฑนชคมชน

เทคโนโลยมการออกแบบกลผองกระดาษโดยคอมพทวเตอรนกราฟฟปค

นวสตกรรมการเพทสมมมลของผลทตภสณฑนดผวยการจสดการระแบบหมบหผอบรรคภสณฑนสทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ประทคนไหมไทย

รายละเอวยด : บรรจคภสณฑนสทาหรสบใสผผผาไหมในการขาย เปปนบรรจคภสณฑนทมสมมเอกลสกษณนทมสนทา

เสนอลวดลายความงามของผผาไหมสครทนทรนไดผอยผางชสดเจน นอกจากนมขแลผวยสงเปปนบรรจค

ภสณฑนทมสชผวยเกยบรสกษาเนสขอผผาใหผสวยงามคงทน โดยพสฒนาภายใตผชสสอยมสหผอ “ประทคนไหมไทย”

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แตล อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ประทคนไหมไทย ผผาไหมไทย OTOP สครทนทรน

ออนไลนฑ : ประทคนไหมไทย ผผาไหมไทย OTOP สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Key Partners
-กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานประทคน
- ตสวแทนจทาหนผายผผาไหม กลคผมประทคนไหมไทย
- พผอคผาคนกลางทมสมารสบซสขอสทนคผาตผอ
- โรงงานผลทตบรรจคภสณฑน
Key Activities
- การออกแบบและพสฒนาบรรจคภสณฑน 
เพสสอใหผเปปนเอกลสกษณนเฉพาะใหผกสบกลคผมสตรมทอผผาไหมบผานประทคน โดยเปปนบรรจคภสณฑนทมสมมรมป
ทรงทมสสวยงาม มมความทสนสมสย เหมาะสทาหรสบการมอบเปปนของขวสญในโอกาสสทาคสญ  
Value Propositions
- การออกแบบและพสฒนาบรรจคภสณฑนผผาไหมจสดอยมผในประเภทธครกทจสาขาการทผองเทมสยวและ
เศรษฐกทจสรผางสรรคน
- เกทดการอนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสนใหผมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน
- มมบรทการหผอของขวสญ และเพทสมโบวนทมสททาจากผผาไหมในชผวงเทศกาลสทาคสญ 
- มมบรทการหลสงการขาย ตทดตผอสอบถามใหผคทาแนะนทาหลสงซสขอสทนคผา 
Customer Relationships
- มมปฏทสสมพสนธนกสบลมกคผาแบบรายบคคคล อาทท กลคผมลมกคผาประจทา ดผวยการแจผงโปรโมชสสนกผอน
ลมกคผาทผานอสสนใหผแกผลมกคผาประจทา รผวมถขงเกยบขผอมมลประวสตทการซสขอสทนคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 100,000
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PS65015000 : ยกระดพบผลลตภพณฑฑซพกผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการสกสดโปรตมนกาวไหมสมผผลทตภสณฑนซสกผผาไหมออแกรนนทค

นวสตกรรมการเพทสมมมลของผลทตภสณฑนดผวยการแปรรมปสทนคผาการเกษตร

เทคโนโลยมการออกแบบเครสสองหมายการคผา (Trademark) โดยคอมพทวเตอรนกราฟฟปค

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recovery (การนทากลสบคสนมาใหมผ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนซสกผผาไหม เนเชอรสล ซทลคน ประทคนไหมไทย

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนซสกผผาไหมจากโปรตมนไหม เปปนนทขายาซสกผผาไหมทมสมมสผวนผสมของ

โปรตมนไหมจากธรรมชาตท มมคคณสมบสตทชผวยถนอมสมผผาไหมใหผสวยงาม ชผวยรสกษาเสผนใยไหมใหผ

เรมยงตสวสวย คงความเงางามใหผกสบผผาไหม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แตล อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ประทคนไหมไทย ผผาไหมไทย OTOP สครทนทรน

ออนไลนฑ : ประทคนไหมไทย ผผาไหมไทย OTOP สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Key Partners
- กลคผมสตรมทอผผาไหมบผานประทคน
- กลคผมผมผปลมกหมผอนเลมขยงไหมตทาบลแตล
- ศมนยนหมผอนไหมมหาวททยาลสยราชมงคลอมสานวททยาเขตสครทนทรน
- ตสวแทนจทาหนผายผผาไหม กลคผมประทคนไหมไทย
- บรทษสทขนสผงเอกชน
- กลคผมผมผจสดจทาหนผายหสวเชสขอสบมผเหลว N70
Key Activities
- วสตถคดทบหลสกทมสนทามาใชผคสอ เสผนไหมบผานแทผ ผผานกรรมวทธมการสกสดเอาโปรตมนกาวไหมทมสมม
คคณภาพมาสมผรมปแบบผลทตภสณฑนซสกผผาไหมแทนการใชผวสตถคดทบทมสมมสผวนผสมของสารเคมม
- การเพทสมโฆษณาประชาสสมพสนธนบน Social Media ตผางๆ
Value Propositions
- ไดผผลทตภสณฑนนทขายาซสกผผาไหมทมสผลทตจากวสตถคดทบธรรมชาตท 
- ผลทตภสณฑนเปปนมทตรตผอสทสงแวดลผอม
- ไดผผลทตภสณฑนทมสจะชผวยใหผผผาไหมของลมกคผายสงคงความสวยและเงางามอยมผเสมอ
- มมบรทการหลสงการขาย ตทดตผอสอบถามใหผคทาแนะนทาหลสงซสขอสทนคผา
Customer Relationships
- มมปฏทสสมพสนธนกสบลมกคผาแบบรายบคคคล อาทท กลคผมลมกคผาประจทาดผวยการแจผงโปรโมชสสนกผอนลมกคผา

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 16,350
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PS65027656 : โครงการการทนาผลลตภพณฑฑจากกกราชลนว/ไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แนวคทดการทา สฒนาผลทตภสณฑนชนทดตผาง ๆ จากกกราชทนม/ไหล

การพสฒนาผลทตภสณฑนชนทดตผาง ๆ จากกกราชทนม/ไหล

องคนความรมผเรสสองตลาดออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานการบรทการ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนจากกกราชทนม/ไหล

รายละเอวยด : กกราชทนม/ไหล เปปนตผนกกชนทดหนขสงทมสขขขนโดยธรรมชาตท  ชคมชนมมการนทากก

ราชทนมไปทอสสสอทมสมมลวดลายโดดเดผน ไดผแกผ ลายดอกดอกจทก ลายขทดดาวเรสองผสมดอกบสว 

และลายดอกบสวผสมดาวเรสอง มมสมสสนสดใส คทดคผนลวดลายโดยกลคผมผมผทอเสสสอ  และคนในชคมน

ยสงมมความสนใตทมสจะพสฒนาผลทตภสณฑนจากกกราชทนม/ไหล  เพสสอเพทสมมมลคผา และเปปนรายไดผใหผ

กสบครอบครสวตผอไป

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ผสกไหม อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For Bcg-ตทาบลผสกไหม อทาเภอศมขรภมมท จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เปปดเพจ 
- เสนอขายใหผกสบผมผทมสสนใจ
- โพสตนสทนคผาเพจ
- มมบรทการจสดสผงและเกยบเงทนปลายทาง

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,000
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PS65027731 : โครงการ "การทนาตะตรผาจากกระปปอง อาชวพเสรลม สรผางรายไดผ"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคนความรมผการททาตะกรผาจากกระปปอง

องคนความรมผการเพทสมมมลคผาโดยการปรสบประดสบตกแตผงดผวยวสสดคชนทดตผาง ๆ

องคนความรมผเรสสองของการขายทางออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Upcycle (การรมไซเคทลแบบทมสททาใหผคคณคผาเพทสมขขขน)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ตะกรผากระปปอง

รายละเอวยด : ชคมชนบผานผสกไหมมมการดสสมเครสสองดสสมจทาพวกกาแฟนทขาอสดลมฯลฯกระปปอง

เครสสองดสสมเหลผานมขจะถมกนทาไปการชสสงกทโลขายเพสสอนทาไปรมไซเคทลหรสอถมกททขงไวผในชคมชนซขสงเปปน

การททาลายสทสงแวดลผอม คนในชคมชนผสกไหมไดผเหยนคคณคผาและหาวทธมการเพทสมมมลคผา

ของกระปปอง โดยการคทดคผนออกแบบททาเปปนตะกรผา ใหผสามารถใชผประโยชนนไดผและเปปนรายไดผ

ตผอไป

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ผสกไหม อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For Bcg-ตทาบลผสกไหม อทาเภอศมขรภมมท จสงหวสดสครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

เปปดเพจ 
- เสนอขายใหผกสบผมผทมสสนใจ
- โพสตนสทนคผาเพจ
- ออกแบบสทนคผาใหผลสกษณะทมสสวยงาม
- มมบรทการจสดสผงและเกยบเงทนปลายทาง

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนสทสงแวดลผอม และมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน

จนานวนรายไดผ : 3,500
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PS65014524 : การผลลตสารปรพบปรชงดลนและชววภพณฑฑสมคการสรผางรายไดผและพลพงตนเอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการผลทตสารปรสบปรคงดทนอสดเมยด

เทคโนโลยมการใชผจคลทนทรมยนและสารชมวภสณฑนทมสเปปนประโยชนนตผอพสช

เทคโนโลยมสารสนเทศเพสสอเพทสมชผองทางการตลาด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สารปรสบปรคงดทนอสดเมยด ซคปเปอรนมมล@ตทาบลยาง

รายละเอวยด : สารปรสบปรคงดทนอสดเมยดซคปเปอรนมมล @ตทาบลยาง ผลทตจากมมลสสตวน เศษวสสดค

เหลสอใชผทางการเกษตรทมสมมในทผองถทสน โดยผลทตเปปน 2 รมปแบบ ไดผแกผ สารปรสบปรคงดทนแบบมมล

วสวลผอน และแบบทมสมมการเตทมสารชมวภสณฑนจคลทนทรมยนคขกคสก เพสสอสผงเสรทมการยผอยสลายสารเคมม

กทาจสดศสตรมพสชทมสตกคผางในดทน ชผวยฟปข นฟมดทน เพทสมความอคดมสมบมรณนของดทน และเรผงการ

เจรทญเตทบโตของพสช โดยการชผวยเปลมสยนรมปสารอนทนทรมยนในดทนใหผอยมผในรมปทมสเปปนประโยชนน

ตผอพสช ททาใหผเพทสมประสททธทภาพในการนทาไปใชผ ซขสงการนทามาอสดเปปนเมยดททาใหผสะดวกตผอการใชผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ยาง อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาในชคมชน

ออนไลนฑ : ซคปเปอรนมมล U2T for BCG Yang Surin

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

สารปรสบปรคงดทนอสดเมยด ซคปเปอรนมมล@ตทาบลยาง
Key Partners
- U2T for BCG
- รผานคผาภายในทผองถทสน
- กลคผมเกษตรกร
Key Activities
- ผลทตภสณฑนสารปรสบปรคงดทนอสดเมยดจากวสตถคดทบและวสสดคเหลสอใชผทางการเกษตรทมสมมอยมผ ในทผอง
ถทสน
- การตรวจวสดคคณภาพของผลทตภสณฑน
- จสดททาบรรจคภสณฑนและตราสทนคผา
- จทาหนผายสทนคผาโดยชผองทางการตลาดออฟไลนนและออนไลนน
- การประชาสสมพสนธน
Key Resources
- วสตถคดทบในทผองถทสนและวสสดคเหลสอใชผจากการเกษตรในทผองถทสน
- เครสสองจสกรการผลทตทมสมมขององคนการบรทหารสผวนตทาบล
- ทมมงาน U2T ตทาบลยาง และผมผนทาชคมชน
Value Propositions
- ไดผผลทตภสณฑนสารปรสบปรคงดทนอสดเมยดจากวสตถคดทบและวสสดคเหลสอใชผทางการเกษตรทมสมมอยมผใน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 103,500
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PS65016581 : การผลลตสารปรพบปรชงดลนและชววภพณฑฑสมคการสรผางรายไดผและพลพงตนเอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการผลทตนทขาหมสกชมวภาพ

เทคโนโลยมการใชผจคลทนทรมยนและสารชมวภสณฑนทมสเปปนประโยชนนตผอพสช

เทคโนโลยมสารสนเทศเพสสอเพทสมชผองทางการตลาด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การตทดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาหมสกชมวภาพ ซคปเปอรนมมล@ตทาบลยาง

รายละเอวยด : นทขาหมสกชมวภาพซคปเปอรนมมล@ตทาบลยางผลทตจากเศษวสสดคการเกษตรเหลสอใชผ

และสมคนไพรในทผองถทสนมมการเตทมสารอทนทรมยนและใชผจคลทนทรมยนทมสชผวยเสรทมความตผานทานโรค

และแมลงสผงเสรทมการเจรทญเตทบโตพสชเปปนทางเลสอกใหผเกษตรกรในชคมชนลดการใชผสารเคมม

โดยททาการผลทต2สมตรคสอสมตรไลผแมลงและสมตรฮอรนโมนยอดพสชซขสงสมตรไลผแมลงจะมมสารไลผ

แมลงผลทตจากพสชทมสสามารถหาไดผงผายในทผองถทสนไดผแกผบอระเพยดตะไครผหอมใบสะเดาใบสาบ

เสสอและใบขมขเหลยกซขสงพสชเหลผานมขมมฤทธทธทางชมวภาพทมสสามารถนทามาใชผไลผแมลงไดผเชผนในใบ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ยาง อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาในทผองถทสน

ออนไลนฑ : ซคปเปอรนมมล U2T for BCG Yang Surin

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

นทขาหมสกชมวภาพ ภายใตผแบรนดนซคปเปอรนมมล@ตทาบลยาง
Key Partners
- U2T for BCG
- รผานคผาภายในทผองถทสน
- กลคผมเกษตรกร
Key Activities
- ผลทตภสณฑนนทขาหมสกชมวภาพจากวสตถคดทบ วสสดคเหลสอใชผทางการเกษตร และสมคนไพรทมสมมอยมผในทผอง
ถทสน
- การตรวจวสดคคณภาพของผลทตภสณฑน
- จสดททาบรรจคภสณฑนและตราสทนคผา
- จทาหนผายสทนคผาโดยชผองทางการตลาดออฟไลนนและออนไลนน
- การประชาสสมพสนธน
Key Resources
- วสตถคดทบในทผองถทสนและวสสดคเหลสอใชผจากการเกษตรในทผองถทสน
- เครสสองจสกรการผลทตทมสมมขององคนการบรทหารสผวนตทาบล
- ทมมงาน U2T ตทาบลยาง และผมผนทาชคมชน
Value Propositions
- ไดผผลทตภสณฑนนทขาหมสกชมวภาพจากวสตถคดทบและวสสดคเหลสอใชผทางการเกษตรทมสมมอยมผในทผองถทสน ซขสง

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,000

หนผา 150 / 192



PS65005161 : เศรษฐกลจสรผางสรรคฑ พพฒนาเสชพอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประยคกตนเสสสอกก เพสสอเอกลสกษณนในชคมชน

การนทาลวดลายจากผผาไหมมาประยคกตนใชผ

การนทาเสสสอกก ไปหมสกโคลน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสสอกกไหล ทอฝปนดผวยสองมสอ

รายละเอวยด : เสสสอกกเปปนผลทตภสณฑนทมสพบเหยนแทบทคกจสงหวสดในประเทศไทย โดยชาวบผาน

ตทาบลระแงง อทาเภอศมขรภมมท จสงหวสดสครทนทรน เสสสอกกจะเปปนเสสสอทมสมมลวดลายดอกลายนผอย 

ลายสมอคมผ และลายแพรวา เปปนลายประราชทานโดย สมเดยจพระเทพรสตนราชสคดาฯ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ระแงง อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วทสาหกทจชคมชนตทาบลระแงง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2T.ByRangaeng

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

เปปดเพจ - โพสตนสทนคผาเพจ
           - แปรรมปผลทตภสณฑนสทนคผา
           - ออกแบบใหผเปปนลสกษณะเฉพาะ
           - มมบรทการจสดสผงและเกยบเงทนปลายทาง

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 151 / 192



PS65030122 : ผลลตภพณฑฑกระเปปาจากเสชพอกกไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนาวสสดคทมสมมอยมผภายในทผองถทสนเพสสอใหผพสฒนาเปปปนบรรจคภสณฑน

การนทาลวดลายจากผผาไหมมาประยคกตนใชผ

การประยคกตนกระเปปากกไหล เพสสอเปปนเอกลสกษณนในชคมชน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนกระเปปาจากเสสสอกกไหล

รายละเอวยด : กระเปปาจากตผนกก เปปนผลทตภสณฑนจากภมมทปปญญาชาวบผานในตทาบลระแงง 

อทาเภอศมขรภมมท จสงหวสดสครทนทรน โดยใชผวสสดคจากธรรมชาตทมาสรผางขขขนเปปนลวดลาย เพสสอใชผ

เปปนเครสสองประดสบ สามารถใชผไดผกสบทคกเทศกาล มมความเหนมยวและทนเหมาะกสบการทคกเพศ 

ทคกวสย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ระแงง อ.ศมขรภมมท จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : วทสาหกทจชคมชนตทาบลระแหง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2T.ByRangaeng

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

เปปดเพจ - โพสตนสทนคผาเพจ
           - แปรรมปผลทตภสณฑนสทนคผา
           - ออกแบบใหผเปปนลสกษณะเฉพาะ
           - มมบรทการจสดสผงและเกยบเงทนปลายทาง

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 2,000

หนผา 152 / 192



PS65007208 : การพพฒนาอาหารสชขภาพจากเหชด "คลดดวแคน"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบบรรจคภสณฑน

การนทาองคนความรมผดผานอาหารเปปนยาเพสสอพสฒนาสมตรอาหารสคขภาพจากเหยด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวเกรมยบเหยดสคขภาพ, แคปเหยดสคขภาพ

รายละเอวยด : ขผาวเกรมยบเหยดและแคปเหยดสคขภาพมมโปรตมนจากเหยดและปลาเสรทมภมมทคคผมกสน

ในรผางกายดผวยสมคนไพรไทย เชผน กระชาย ตะไครผ ไดผรสบวทตามทนบมจากงาดทาและมมสารไพเพอรน

รมน (Piperine) ทมสชผวยลดไขผ ลดอาการอสกเสบจากพรทกไทยดทา "ผลทตภสณฑนคทดดมแคน อรผอยดม 

มมประโยชนนตผอสคขภาพ"

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แคน อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน รผานกาแฟในจสงหวสดสครทนทรน รผานขายของฝากในเซยนทรสลขอนแกผนและ

รผานคผา ubi ของมรภ.สครทนทรน

ออนไลนฑ : มหาวททยาลสยสมผตทาบลกลคผมวทสาหกทจชคมชนพขสงตนตทาบลแคน จสงหวสดสครทนทรน shoppe

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.พสฒนาสมตรอาหารสคขภาพจากเหยด2.ปรสบปรคงรสชาตจากความคทดเหยนของลมกคผา3.ขยาย
กลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย4.เพทสมชผองทางประชาสสมพสนธนชผองทางการขายและชผองทางการขนสผง
ใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผางรวดเรยวและทสสงถขง

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 25,000

หนผา 153 / 192



PS65007211 : การพพฒนาอาหารสชขภาพจากเหชด "คลดดวแคน"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบบรรจคภสณฑน

การนทาองคนความรมผดผานอาหารเปปนยาเพสสอพสฒนาสมตรอาหารสคขภาพจากเหยด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : คคผกกมขเหยดไฟเบอรน,โรตมเหยดกรอบ No Sugar

รายละเอวยด : คคผกกมขเหยดไฟเบอรน,โรตมเหยดกรอบ No Sugar ขนมหวานทมสมมโปรตมนจากเหยดใชผ

ความหวานจากธรรมชาตท(หญผาหวาน)เพทสมวทตามทนซมจากมะมผวงหาวมะนาวโหผแคลเซมยมจาก

งาและไดผไฟเบอรนจากเมยดแมงลสก "ผลทตภสณฑนคทดดมแคน อรผอยดม มมประโยชนนตผอสคขภาพ"

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.แคน อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน รผานกาแฟในจสงหวสดสครทนทรน รผานขายของฝากในเซยนทรสลขอนแกผนและ

รผานคผา ubi ของมรภ.สครทนทรน

ออนไลนฑ : มหาวททยาลสยสมผตทาบลกลคผมวทสาหกทจชคมชนพขสงตนตทาบลแคน จสงหวสดสครทนทรน และรผานคผา

ใน shoppe

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.พสฒนาสมตรอาหารสคขภาพจากเหยด2.ปรสบปรคงรสชาตจากความคทดเหยนของลมกคผา3.ขยาย
กลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย4.เพทสมชผองทางประชาสสมพสนธนชผองทางการขายและชผองทางการขนสผง
ใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผางรวดเรยวและทสสงถขง

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 20,000

หนผา 154 / 192



PS65005265 : โครงการเสรลมสรผางอพตลพกษณฑสลนคผาและเพลพมมมลคคาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

การออกแบบกราฟฟปคโดยใชผเทคโนโลยม เชผน ออกแบบบรรจคภสณฑน ลวดลายตผาง ๆ และโลโกผ

สทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กก ณ.นวน (ปลอกสวมแกผวกาแฟ, ปลอกสวมกระถางตผนไมผขนาด

เลยก, และตระกรผาเอนกประสงคน)

รายละเอวยด : ปลอกสวมแกผวกาแฟ (Coffee Case) ปลอกสวมกระถางตผนไมผขนาดเลยกในทมส

ททางาน และตระกรผาเอนกประสงคน ตอบโจทยนคนรคผนใหมผทมสใสผใจธรรมชาตท ลดการใชผพลาสตทก 

ลดภาวะโลกรผอนและเพทสมพสขนทมสสมเขมยวในทมสททางาน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นานวน อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน รผานกาแฟ รผานตผนไมผในจสงหวสดสครทนทรน

ออนไลนฑ : U2T for BCGตทาบลนานวน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.ออกแบบผลทตภสณฑนใหผหลากหลายสอดรสบความตผองการของคนรคผนใหมผ 2.ออกแบบตราสทนคผา
ทมสบผงบอกอสตลสกษณนถทสน3.ขยายกลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย4.เพทสมชผองทางประชาสสมพสนธนชผองทาง
การขายและชผองทางการขนสผงใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผางรวดเรยวและทสสงถขง

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 15,500

หนผา 155 / 192



PS65005323 : โครงการเสรลมสรผางอพตลพกษณฑสลนคผาและเพลพมมมลคคาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

นวสตกรรมการออกแบบกราฟฟปคโดยใชผเทคโนโลยม เชผน ออกแบบบรรจคภสณฑน ลวดลายตผางๆ 

และโลโกผสทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขาพรทก ณ.นวน (นทขาพรทกเหยดสมคนไพร นทขาพรทกกบสมคนไพร และ

นทขาพรทกปลายผาง)

รายละเอวยด : นทขาพรทก ณ.นวน คสดสรรสผวนผสมทมสปลอดภสยและมมประโยชนนตผอผมผบรทโภคเหยด

ปลาและกบเพาะเลมขยงแบบปลอดสารพทษเสรทมภมมทตผานทานใหผรผางกายดผวยสมคนไพรในครสว

เรสอนเนผนสด สะอาด อรผอยเขผมขผนนสวแซผบตามแบบฉบสบชาวนานวน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.นานวน อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาในชคมชน

ออนไลนฑ :  ตU2T for BCGตทาบลนานวน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.พสฒนาสมตรนทขาพรทกสมคนไพร2.ปรสบปรคงรสชาตจากการสทารวจความคทดเหยนของลมกคผา3.ออก
แบบตราสทนคผาและพสฒนาบรรจคภสณฑน 4.ขยายกลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย5.เพทสมชผองทางประชา
สสมพสนธนชผองทางการขายและชผองทางการขนสผงใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผางรวดเรยวและทสสงถขง

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 156 / 192



PS65008309 : ขผาวหมากละวผา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ขผาวหมากละวผา By โพนโก

รายละเอวยด : ผลทตภสณนขผาวหมากสมคนไพร มมทสขงแบบหผอใบตอง และ แบบกระปคกพลาสตทก

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โพนโก อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ขผาวหมากละวผา

ออนไลนฑ : ขผาวหมากละวผาสมคนไพรแตผงสมธรรมชาตท ภมมทปปญญาโพนโก Give good phonko

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

นทาวสตถคดทบ ขผาวเหนมยวจากชคมชน มาแปรรมปเปปนขผาวหมาก เพสสอเปปนการถนอมอาหารโดย
ภมมทปปญญาทผองถทสน และจสดจทาหนผายใหผทคกเพศทมสมมอายค 16 ปปขขขนไป ผผานชผองทาง Social Media 
และตลาดนสดอทาเภอสนมและพขสขนทมสใกลผเคมยง

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 3,500

หนผา 157 / 192



PS65008492 : กระเปปา Phonko

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Reclamation (การเรมยกคสนเพสสอนทามาใชผซทขาหรสอ Recycle)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาจากผผาไหม/ผผาฝปาย By PhonKo

รายละเอวยด : การนทาเอาเศษผผาไหม/ผผาฝปายจากการตสดเยยบเสสขอผผามาสรผางผลทตภสณฑน

กระเปปาใสผเหรมยญในรมปทรงตผางๆทมสมมความทสนสมสย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.โพนโก อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กระเปปาจากผผาไหม/ผผาฝปาย By PhonKo

ออนไลนฑ : กระเปปาผผาไหม ผผาฝปาย กลคผมแมผบผานโพนโก สครทนทรนแทผเหลา

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การททากระเปปาจากเศษผผาไหม/ผผาฝปาย เพสสอใชผทรสพยากรทมสมมอยผางคคผมคผาและออกแบบ
ผลทตภสณฑนใหผมมความทสนสมสยเหมาะกสบทคกเพศ ทคกวสย พรผอมจทาหนผายใหผกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาค
อมสาน ไมผจทากสดเพศทคกชผวงวสย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 4,000

หนผา 158 / 192



PS65007890 : โครงการลดขยะและเพลพมมมลคคาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจสดจทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบลวดลาย

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ถคงผผาใสผขผาวสาร Sa-nom

รายละเอวยด : ถคงผผาใสผขผาวสาร ผลทตจากเศษผผาไหมและผผาฝปาย สลสบดผวยผผาโปรผงใสเพสสอใหผ

มองเหยนสทนคผาดผานในสรผางอสตลสกษณนเฉพาะของสทนคผาดผวยการผลทตแบบแฮนดนเมด ขาย

พรผอมขผาวหอมมะลทอทนทรมยน จสงหวสดสครทนทรน 1 กก. จทาหนผายในราคา 100 บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สนม อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาในชคมชน

ออนไลนฑ : ผลทตภสณฑนผผาฝปาย by Sa-nom handmadeจากชคมชนตทาบลสนม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.ออกแบบพสฒนาลวดลายและรมปแบบกระเปปา2.ปรสบปรคงรมปแบบจากการสทารวจความคทดเหยน
ของลมกคผา3.ออกแบบตราสทนคผาและพสฒนาบรรจคภสณฑน 4.ขยายกลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย5.เพทสม
ชผองทางประชาสสมพสนธนชผองทางการขายและชผองทางการขนสผงใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผาง
รวดเรยวและทสสงถขง

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 7,000

หนผา 159 / 192



PS65008232 : โครงการลดขยะและเพลพมมมลคคาผลลตภพณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยมการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจสดจทาหนผายผผานชผองทางออนไลนน เชผน Youtube

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบลวดลาย

การใชผโปรแกรมคอมพทวเตอรนในการออกแบบสสสอประชาสสมพสนธนทสขงแบบออนไลนนและออ

ฟไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาใสผพวงกคญแจ Key of love

รายละเอวยด : กระเปปาใสผพวงกคญแจทมสชผวยลดขยะเพราะนทาเศษผผาทมสเหลสอการการตสดเยยบมา

ประดทษฐนใหผเปปนเอกลสกษณนเฉพาะ ออกแบบลวดลายในแบบฉบสบทผองถผทนสนม ตสดเยยบดผวยมสอ 

สวยไมผซทขายทขาความเปปนหนขสงเดมยว

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สนม อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชน ตลาดนสดในชคมชน

ออนไลนฑ : ผลทตภสณฑนผผาฝปาย by Sa-nom handmade จากชคมชนตทาบลสนม

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.ออกแบบพสฒนาลวดลายและรมปแบบ2.ปรสบปรคงรมปแบบจากการสทารวจความคทดเหยนของ
ลมกคผา3.ออกแบบตราสทนคผาและพสฒนาบรรจคภสณฑน 4.ขยายกลคผมลมกคผาใหผหลากหลาย5.เพทสมชผอง
ทางประชาสสมพสนธนชผองทางการขายและชผองทางการขนสผงใหผเขผาถขงกลคผมลมกคผาไดผอยผางรวดเรยว
และทสสงถขง

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 12,000

หนผา 160 / 192



PS65009495 : เครชพองประดพบผมระฆพงเงลนระฆพงทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบตราสทนคผาดผวย Power Point

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เครสสองประดสบผมระฆสงเงทนระฆสงทอง

รายละเอวยด : ใชผในการประดสบตกแตผงผม มมความทสนสมสย คงทนแขยงแรง และสะดวกตผอการ

ใชผงาน อมกทสขงเปปนงานแฮนดนเมดทมสททาจากฝปมสอของคนในชคมชน มมความสวยงามเปปน

เอกลสกษณนไมผซทขาใคร โดยเปปนการนทาผผาไหมทมสเหลสอจากการตสดเยยบมาผลทตเปปนสทนคผาเพสสอ

สรผางรายไดผใหผแกผคนในชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองระฆสง อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ระฆสงเงทนระฆสงทอง

ออนไลนฑ : UT2 ตทาบลหนองระฆสง

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน ไมผจทากสดอายค โดยเฉพาะเพศหญทงเปปนกลคผมลมกคผาทมสมมความสนใจเครสสอง
ประดสบตกแตผงใหผสวยงาม ซขสงในปปจจคบสนธครกทจเครสสองประดสบกทาลสงเปปนทมสนผาสนใจในตลาดแฟชสสน 
Costomer Relationships – มมการตทดตามผลการใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไป วผาหลสงจากใชผแลผวมม
ความพขงพอใจในสทนคผาหรสอไมผ สามารถใชผงานไดผทนทานและยาวนานมากนผอยเพมยงใด และนทา
ผลการตทดตามการใชผของลมกคผามาชผวยในการ review สทนคผา และจสดใหผมมโปรโมชสสนแกผลมกคผาทมสซสขอ
ในจทานวนมาก ๆ เพสสอใชผเปปนการตลาดดขงดมดใหผลมกคผามาซสขอสทนคผามากยทสงขขขน เชผน การแถมสทนคผา
เมสสอซสขอครบ 10 ชทขน จะแถมสทนคผาใหผลมกคผาจทานวน 1 ชทขน
Channels – จสดจทาหนผายผผาน Facebook ผผาไหมระฆสงเงทนระฆสงทอง และตลาดนสดเทศบาล
ตทาบลสนม จสงหวสดสครทนทรน ทคกวสนทมส 2,12,22 ของทคกเดสอน รวมถขงจทาหนผายทมสบผานในชคมชน
Value Propositions - คคณคผาทมสลมกคผาจะไดผรสบ คสอเครสสองประดสบผมระฆสงเงทนระฆสงทอง ใชผใน
การประดสบตกแตผงผม มมความเปปนเอกลสกษณน ทสนสมสย คงทนแขยงแรง และสะดวกตผอการใชผงาน 
อมกทสขงเปปนงานแฮนดนเมดทมสททาจากฝปมสอของคนในชคมชน มมความสวยงามเปปนเอกลสกษณนไมผ
เหมสอนใคร
Key Activities - กระบวนการผลทต เรทสมจากการนทาผผาไหมทมสเหลสอจากการทอมารวบรวมแลผว
แยกสผวน
เพสสอนทามาททาเครสสองประดสบผมระฆสงเงทนระฆสงทอง การเกยบเกมสยวแยกผผา การคสดสรร การผลทต
และบรรจคภสณฑน ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการเกยบขผอมมลเพสสอนทามาสรผาง Content ใน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 8,000

หนผา 161 / 192



PS65026421 : ผผาไหมระฆพงเงลนระฆพงทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชผ Social Media ในการประชาสสมพสนธนและจทาหนผายผลทตภสณฑน

พสฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมระฆสงเงทนระฆสงทอง

รายละเอวยด : การทอผผานสขนตผองอาศสยฝปมสอและความรมผความชทานาญของผมผทอ เปปนงานศทลปะ

ทมสมมอยมผเพมยงชทขนเดมยวในโลก ซขมสงสมาชทกในกลคผมไดผเลยงเหยนในสผวนนมขจขงไดผหยทบนทาผผาไหมทมสมมมา

นานในตทาบลมาปรสบพสฒนาใหผนผาสนใจและเขผาถขงไดผงผายขขขนเพสสอเปปนการสรผางรายไดผใหผแกผ

ชคมชน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองระฆสง อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ระฆสงเงทนระฆสงทอง

ออนไลนฑ :  ตU2T ตทาบลหนองระฆสง

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

การทอผผานสขนตผองอาศสยฝปมสอและความรมผความชทานาญของผมผทอ เปปนงานศทลปะทมสมมอยมผเพมยงชทขน
เดมยวในโลก เพราะแตผละคนทมสททาแตผละขสขนตอน จะมมความแตกตผางกสน เสผนไหมทมสสาวไดผแตผละชผวง
เวลาหรสอแตผละระยะของฝปกไหมใหผความหนาของเสผนไมผเทผากสน สมไมผเหมสอนกสน นอกจากนสขนแลผว
ความสามารถในการทอ การสอดกระสวย ความแรงในการตมกระทบหรสอการฟปดททาใหผไดผสมเขผม
อผอนตผางกสน การเรมยงเสผนไหมใหผตรงลายจะแสดงถขงความคมชสดและความชทานาญของผมผทอ
แตผละคน อากาศ อคณหภมมท หรสอแมผแตผอารมณนความรมผสขกของผมผทอ สทสงเหลผานมขมมผลกสบความสวย
งามของผผาผสนนสขน ๆ จขงททาใหผผผาทอมสอแตผละผสนทมสทอ มมเอกลสกษณนเปปนของตสวเองและมมเพมยงผสน
เดมยวในโลกเทผานสขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 6,600

หนผา 162 / 192



PS65008614 : ผลลตภพณฑฑยกยอชาวหนองอวยอรควมใจพพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. เทคโนโลยมการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจทาหนผายสทนคผาทางออนไลนน เชผน Facebook 

Line Tiktok Shopee Lazada เปปนตผน

2. นวสตกรรมการการถนอมอาหารและแปรรมปอาหาร

3. นวสตกรรมการใชผคอมพทวเตอรนกราฟฟปก ออกแบบเครสสองหมายการคผา (Trademark)

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แหนมหมม ยกยอ

รายละเอวยด : "แหนมหมม” เปปนอาหารพสขนบผานทมสมมรสชาตททมสกลมกลผอม และจะนทยมหผอดผวย

ใบตองเพราะจะททาใหผไดผกลทสนหอมของใบตองแหนมหมมจะกทนไดผกยตผอเมสสอ 2-3 วสนผผานไปแลผว

หลสงการหผอเพราะเมสสอ 2-3 วสนผผานไปแลผวแหนมหมมจะออกรสชาตท เปรมขยว หรสอ สผม อมกทสขง

แหนมมมคคณคผาทางโภชนนาการ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองอมยอ อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมรสฐวทสาหกทจชคมชน บผานบคผาง

ออนไลนฑ : U2T ผลทตภสณฑนยกยอชาวหนองอมยอรผวมใจพสฒนา

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

- Key Partners สผวนใหญผเปปนชาวบผานและชคมชนใกลผเคมยง กลคผมผมผผลทตบรรจคภสณฑนเพสสอจสดใสผ
แหนมหมม และเปปนนโยบายของหนผวยงานภาครสฐเปปนนโยบายของหนผวยงานภาครสฐ
- Key Activities แหนมหมมมมวทธมการททาดสงนมข ลผางหมมและหนสงหมมดผวยเกลสอและหสสนชทขนเลยก ๆ นทา
สผวนผสมทสขง 2 มาพสกจนไดผทมสแลผวใสผกระเทมยมสสบ และปรคงรสดผวยเครสสองปรคง บรรจคภสณฑนเพสสอจสด
จทาหนผาย
- Value Propositions ผลทตภสณฑนแหนมหมมทมสไดผจะสอดรสบกสบความตผองการของกลคผมผมผบรทโภค
ปปจจคบสน และการบรรจคภสณฑนทมสใ ชผชผวยยสดอายคผลทตภสณฑน สามารถเพทสมมมลคผาไดผและสรผาง
รายไดผหมคนเวมยนในชคมชนมากยทสงขขขน
- Customer Relationships 1. ตทดตามผลจากลมกคผาทมสซสขอไปรสบประทาน  2. รสบประกสนสทนคผา
ระหวผางจสดสผง
- Customer Segments 1.กลคผมขผาราชการ 2.ชาวบผานในชคมชนและชคมชนใกลผเคมยง
- Key Resources 1.ตผนทคน 2.แรงงาน 3.วสตถคดทบ 
- Channels 1. หนผารผาน 2.ออนไลนน เชผน Facebook Line Tiktok
- Cost Structure 1.คผาวสตถคดทบ 2.ตผนทคนในการซสขอหมม 3.คผาแรงงาน 4.คผาบรรจคภสณฑน 5.คผา
สาธารณมปโภค
- Revenue Streams คสอ รายไดผจากการขายหนผารผาน รายไดผจากการขายออนไลนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 11,200

หนผา 163 / 192



PS65009147 : ผลลตภพณฑฑยกยอชาวหนองอวยอรควมใจพพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. เทคโนโลยมการสสสอสาร ประชาสสมพสนธนและจทาหนผายสทนคผาทางออนไลนน เชผน Facebook 

Line Tiktok Shopee Lazada เปปนตผน

2. นวสตกรรมการการถนอมอาหารและแปรรมปอาหาร

3. นวสตกรรมการใชผคอมพทวเตอรนกราฟฟปก ออกแบบเครสสองหมายการคผา (Trademark)

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผม ยกยอ

รายละเอวยด : "ปลาสผม” เปปนอาหารทมสแสดงใหผถขงภมมทปปญญาทผองถทสนในการ คทดคผนดสดแปลง

อาหารใหผสามารถรสบประทานไดผนานถขง โดยจะ หมสกปลากสบเกลสอและนผาตาล และคลคกขผาว ไดผ

รสชาตทเปรมขยว เคยม หวานเลยกนผอย หอมกลทสนปลาหมสกและขผาว อมกทสขงมมคคณคผา ทางโภชนาการ

คผอนขผางสมง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองอมยอ อ.สนม จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กลคผมรสฐวทสาหกทจชคมชน บผานบคผาง

ออนไลนฑ : U2T ผลทตภสณฑนยกยอชาวหนองอมยอรผวมใจพสฒนา

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

- Key Partners สผวนใหญผเปปนชาวบผานและชคมชนใกลผเคมยง กลคผมผมผผลทตบรรจคภสณฑนเพสสอจสดใสผ
ปลาสผม และเปปนนโยบายของหนผวยงานภาครสฐเปปนนโยบายของหนผวยงานภาครสฐ
- Key Activities 1. การเลมขยงปลา 2.ปลาสผมไรผกผางและททาเปปนชทขน ลผางททาความสะอาดปลา หมสก
ดผวย เกลสอ แชผนทขาซาวขผาวแลผว ปรคงรสดผวยเครสสองปรคง บรรจคภสณฑนเพสสอจสดจทาหนผาย
- Value Propositions ผลทตภสณฑนปลาสผม ไรผกผางและททาเปปนชทขนทมสไดผจะสอดรสบกสบความตผอง
การของกลคผมผมผบรทโภคปปจจคบสน และการบรรจคภสณฑนทมสใชผชผวยยสดอายคผลทตภสณฑน สามารถเพทสม
มมลคผาไดผและสรผางรายไดผหมคน เวมยนในชคมชนมากยทสงขขขน
- Customer Relationships 1.ตทดตามผลจากลมกคผาทมสซสขอไปรสบประทาน 2.รสบประกสนสทนคผา
ระหวผางจสดสผง
- Customer Segments 1. กลคผมขผาราชการ 2.ชาวบผานในชคมชน และชคมชนใกลผเคมยง
- Key Resources 1.ตผนทคน 2.แรงงาน 3.วสตถคดทบ 
- Channels 1. หนผารผาน 2.ออนไลนน เชผน Facebook Line Tiktok
- Cost Structure 1.คผาวสตถคดทบ 2.ตผนทคนในการเลมขยงปลา 3.คผาแรงงาน 4.คผาบรรจคภสณฑน 5.คผา
สาธารณมปโภค
- Revenue Streams คสอ รายไดผจากการขายหนผารผาน รายไดผจากการขายออนไลนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,700

หนผา 164 / 192



PS65016711 : ผผาไหมทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การออกแบบลายโดยนทาเทคโนโลยมมาใชผ

3. การใชผสารนาโนมาใชผเพสสอใหผผผามมคคณสมบสตททมสมมคคณภาพมากขขขน

2. การใชผสสสอออนไลนนในการขายสทนคผา เชผน Facebook, Line, Instagram

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมทอมสอ

รายละเอวยด : ผผาไหมทอมสอลายนาคเกมขยวทรสพยน เปปนผผา 5 ตะกอ ยกดอกลายพรทกไท ใชผสม

เคมม ความยาว 2*1.02 เมตร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระเทมยม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เนสสองจากผมผประกอบอาชมพนมขสผวนใหญผอยมผในชผวงวสยทมสอายคมากและยสงไมผไดผมมการนทาเทคโนโลยมมา
ใชผ เราจขงไดผพสฒนานทาเทคโนโลยมเขผามาใชผในการขายสทนคผาและพสฒนาสทนคผา โดยสทนคผาของเรา
จะมมจคดเดผนในดผานลวดลายของภาพการใชผสมธรรมชาตทและสมทมสใชผยผอมสามารถนทากลสบมาใชผใหมผ
ไดผ เพสสอชผวยประหยสดตผนทคนและกลคผมเปปาหมายในการจทาหนผายสทนคผาคสอ ขผาราชการ ประชาชนทสสว
ไปพผอคผาคนกลางซขสงคาดวผารายไดผทมสจะไดผรสบในแตผละเดสอนประมาณ 50,000 บาท/เดสอน ธครกทจ
อาจจะมมความเสมสยงแตผเสมสยงตทสา เนสสองจากธครกทจของเราเปปนธครกทจหมคนเวมยนและยสงเปปนธครกทจทมสมม
ความโดดเดผน ดผานลวดลายทมสสวยงามอมกดผวย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 30,000

หนผา 165 / 192



PS65026263 : ผผาพพนคอทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การออกแบบลายโดยนทาเทคโนโลยมมาใชผ

3. การใชผสารนาโนมาใชผเพสสอใหผผผามมคคณสมบสตททมสมมคคณภาพมากขขขน

2. การใชผสสสอออนไลนนในการขายสทนคผา เชผน Facebook, Line, Instagram

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาพสนคอทอมสอ

รายละเอวยด : ผผาผสนคอทอมสอ ไหมมสดหมมสลายนกยคงและลายพายคหราช 5 ตะกอ ใชผสมเคมม 

ความยาว 1.21 เมตร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระเทมยม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เนสสองจากผมผประกอบอาชมพนมขสผวนใหญผอยมผในชผวงวสยทมสอายคมากและยสงไมผไดผมมการนทาเทคโนโลยมมา
ใชผ เราจขงไดผพสฒนานทาเทคโนโลยมเขผามาใชผในการขายสทนคผาและพสฒนาสทนคผา โดยสทนคผาของเรา
จะมมจคดเดผนในดผานลวดลายของภาพทมสใชผในการมสดหมมสเพสสอใหผไดผลวดลายบนผผาไหม การใชผสม
ธรรมชาตทและสมทมสใชผยผอมสามารถนทากลสบมาใชผใหมผไดผเพสสอชผวยประหยสดตผนทคน กลคผมเปปาหมายใน
การจทาหนผายสทนคผาคสอ ขผาราชการ ประชาชนทสสวไปและพผอคผาคนกลาง ซขสงคาดวผารายไดผทมสจะไดผ
รสบในแตผละเดสอนประมาณ 50,000 บาทตผอเดสอน ธครกทจอาจจะมมความเสมสยงแตผจะเปปนความ
เสมสยงทมสตทสา เนสสองจากธครกทจของเราเปปนธครกทจหมคนเวมยน และยสงเปปนธครกทจทมสมมความโดดเดผน มม
เอกลสกษณนเฉพาะตสวดผานลวดลายทมสสวยงาม

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 17,000

หนผา 166 / 192



PS65020075 : ผลลตภพณฑฑเสชพอไหมแซวขอนแตก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

งาน handmade

sociai network

เครสสองจสกร

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานสสงคมวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เสสขอไหมแซวชาวกมยขอนแตก

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนเสสขอแซวทมสททาจากผผาไหมแทผลายลมกแกผวนทามาตสดเปปนเสสขอรมปทรง

ตผางๆและแซวดผวยเสผนไหมหลายสมออกแบบลวดลายสวยงาม เสผนไหมแทผมมความคงทนหนา

แนผน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ขอนแตก อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน รวมไปถขงผมผนทาชคมชน ขผาราชการทมสสสงกสดในหนผวยงานตผางๆ ไมผจทากสด เพศ ไมผ
จทากสดอายค
Costomer Relationships – มมการตทดตามผลหลสงจากการขายไปแลผว สทนคผาถมกใจมากนผอย
เพมยงใด สวมใสผสบายหรสอไมผ ใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไปไดผผลเปปนอยผางไร และนทามาใชผในการ 
review สทนคผาดผวย 
Channels – จสดจทาหนผายผผาน สสสอสสงคมออนไลนน ชสสอเพจเสสขอไหมแซวขอนแตก และออกบมท
ตามงานตผางๆ ทสขงเปปดหนผารผานทมสบผาน โตงนผอย ม.3 รวมไปถขงจทาหนผายตามศมนยนราชการใน
จสงหวสดสครทนทรน
Value Propositions – คคณคผาทมสไดผรสบ สามารถสวมใสผในวสนวสนอสงคาร ของหนผวยงานราชการ
ไดผ (อนครสกษนผผาไทย) มมลวดลายเปปนเอกลสกษณนโดดเดผน ลมกคผาสามารถเลสอกเนสขอผผาไดผ หรสอจะ
นทาเสสขอมาใหผซผางแซวกยไดผ สามารถเลสอกแบบเสสขอใหผเหมาะกสบตนเองไดผ และลมกคผาสามารถเลสอก
ลายแซวไดผตามใจชอบ สทนคผามมทสขงของสคภาพบครคษและสคภาพสตรมมมสทนคผาครบชคด เสสขอ ผผาถคง ผผา
สไบ มมบรทการหลสงการขาย เชผน ซผอมแซม แกผไขลายเสสขอแซว
Key Activities - กระบวกการผลทต เรทสมจากการ คสดสรรเนสขอผผาทมสละเอมยด ประณมต ขขขนเงา คสด
สรรเสสขอใหผมมหลายไซสน และหลายแบบ หลายสม คสดสรรเสผนไหม / เสผนดผายวมนสส ใหผหลายสม ออก
แบบ ลวดลาย ใหผเหมาะสมกสบลมกคผา และททาการแซวเสสขอ ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการ
เกยบขผอมมลเพสสอ นทามาสรผาง content โปรโมท และจทาหนผายสทนคผา

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 25,000

หนผา 167 / 192



PS65029212 : ผผาไหมมพดหมวพ ตนาบลขอนเเตก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองจสกร

social network

งาน handmade

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมภมมทปปญญาและวสฒนธรรมดผานสสงคมวททยา

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผผาไหมมสดหมมส

รายละเอวยด : ผผาไหมมสดหมมส ลายขอนผอย เปปนการทอผผาทมสออกแบบลวดลายเลผนสมระหวผาง

เสผนยสนกสบเสผนพค ผง ตามจทนตนาการของผมผทอและออกแบบมมเสผนไหมควบเปปนเกลมยวเพสสอใหผ

เกทดความสวยงามและททาใหผผผาหนา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ขอนแตก อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment - กลคผมลมกคผาเปปนกลคผมคนทมสอาศสยอยมผในภาคตะวสนออกเฉมยงเหนสอ และ
อาศสยอยมผในชคมชน รวมไปถขงผมผนทาชคมชน ขผาราชการทมสสสงกสดในหนผวยงานตผางๆ กลคผมลมกคผาเพศ
หญทง ไมผจทากสดอายค  Costomer Relationships – มมการตทดตามผลหลสงจากการขายไปแลผว 
สทนคผาถมกใจมากนผอยเพมยงใด สวมใสผสบายหรสอไมผ ใชผงานกสบลมกคผาทมสซสขอไปไดผผลเปปนอยผางไร และ
นทามาใชผในการ review สทนคผาดผวย Channels – จสดจทาหนผายผผาน สสสอสสงคมออนไลนน และออกบมท
ตามงานตผางๆ  รวมไปถขงจทาหนผายตามศมนยนราชการในจสงหวสดสครทนทรน Value Propositions – 
คคณคผาทมสไดผรสบ สามารถสวมใสผในวสนศคกรนและวสนสทาคสญตผางๆ ของหนผวยงานราชการไดผ (อนครสกษน
ผผาไทย) มมลวดลายเปปนเอกลสกษณนโดดเดผน ลมกคผาสามารถเลสอกลวดลายไดผ สามารถเลสอกสมพสขน
ผผาใหผเหมาะกสบตนเองไดผ  Key Activities – กระบวนการผลทตเดผนๆ การเลมขยงไหม การสาวไหม 
การเตรมยมเสผนไหม การมสดหมมส การยผอมสม การทอผผา ซขสงระหวผางกระบวนการเหลผานมขจะททาการ
เกยบขผอมมลเพสสอ นทามาสรผาง content โปรโมท และจทาหนผายสทนคผา Key Resources –เสผนไหม
บผาน เสผนไหมตลาด เชสอกฟาง สมยผอมผผา หลสกมสดหมมส กมสทอผผา แรงงานผลทต การตลาดและการ
จสดจทาหนผาย Key Partners – ในสผวนของผมผเกมสยวใหผการสนสบสนคนและผมผเกมสยวขผองในธครกทจ จะมม 
องคนการบรทหารสผวนตทาบลขอนแตก กลคผมบทบาทสตรมตทาบลขอนแตก พสฒนาชคมชนอทาเภอสสง
ขะ พสฒนาชคมชนจสงหวสดสครทนทรน โอทอป (OTOP) ตสวแทนจทาหนผาย Cost Structure – คผาเสผน
ไหมบผาน คผาเสผนไหมตลาด คผาเชสอกฟาง คผาสมยผอมผผา เปปนตผน คผาแรงงานผลทต คผาบรรจคภสณฑน คผา
สาธารณมปโภคตผางๆ คผาการตลาด Revenue Streams – รายไดผจากการททาธครกทจ ขายตาม
ออเดอรน ขายออนไลนน ออกบมทงานตผางๆ นทาเสนอดผวยวาจา สวมใสผเปปนแบบอยผาง

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 15,000

หนผา 168 / 192



PS65002500 : จพกสานรวเมค ตกแตคงกระเปปาจากเสผนพลาสตลก เพชพอเพลพมมมลคคา ตนาบลดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการออกแบบรมปทรง

นวสตกรรมการออกแบบลวดลาย

เทคโนโลยมเพทสมชผองทางการจสดจทาหนผาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระเปปาสานพลาสตทก

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนกระเปปาจสกสานเปปนการนทาธครกทจชคมชนและผลทตภสณฑนจากสมาชทก

กลคผมจสกสานกระเปปาพลาสตทกบผานภมมทขนคน ตทาบลดม อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน โดยใชผเสผน

พลาสตทกเปปนวสสดคหลสกในการแปรรมป

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ดม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กระเปปาสาน Handmade by บผานภมมทขนคน

ออนไลนฑ : ดมกระเปปาสาน Handmade by บผานภมมทขนคน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนกระเปปาจสกสานเปปนการนทาธครกทจชคมชนและผลทตภสณฑนจากสมาชทกกลคผมจสกสาน
กระเปปาพลาสตทกบผานภมมทขนคน ตทาบลดม อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน โดยใชผเสผนพลาสตทกเปปน
วสสดคหลสกในการแปรรมป การจสกสานเสผนพลาสตทกสทาเรยจรมปโดยสสสงจากรผานจสดจทาหนผายแลผวนทา
มาจสกสานตามแบบลวดลายทมสตผองการ เพสสอเพทสมมมลคผาของผลทตภสณฑน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 6,000

หนผา 169 / 192



PS65027544 : การพพฒนาผลลตภพณฑฑกะหรวพปปป บเพชพอเพลพมมมลคคาสลนคผาและชคองทางการจพดจนาหนคาย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวสตกรรมการออกแบบบรรจคภสณฑน

นวสตกรรมการพสฒนาไสผกะหรมสปปจ บโดยใชผวสตถคดทบทมสมมในทผองถทสน

เทคโนโลยมเพทสมชผองทางการจสดจทาหนผาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ดมกะหรมสปปจ บ

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนกะหรมสปปจ บ เปปนการนทาผลทตภสณฑนของชคมชนทมสมมอยมผแลผวมาเพทสมมมลคผา

สทนคผา ซขสงมมวสตถคดทบในชคมชนนทามาแปรรมปใหผเปปนผลทตภสณฑนของกลคผมบผานภมมทขนคน ตทาบลดม 

อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ดม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : กระหรมสปปจ บ บผานภมมทขนคน

ออนไลนฑ : ดมกระหรมสปปจ บ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนกะหรมสปปจ บ เปปนการนทาผลทตภสณฑนของชคมชนทมสมมอยมผแลผวมาเพทสมมมลคผาสทนคผา ซขสงเปปน
ผลทตภสณฑน
ของกลคผมสตรมบผานภมมทขนคน ตทาบลดม อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน โดยมะพรผาว เผสอก มสนเทศ 
และถสสวลทสง ทมสใชผเปปนวสตถคดทบหลสกในการแปรรมปททาไสผขนมกะหรมสปปจ บนสขน ปลมกโดยคนในชคมชนบผาน
ภมมทขนคน ตทาบลดม รมปแบบในการปลมก คสอ การปลมกแบบอทนทรมยน เปปนการนทาทรสพยากรธรรมชาตท
ในชคมชนทมสมมอยมผแลผวมาแปรรมปอาหาร  เพสสอลดตผนทคน
ในการซสขอวสตถคดทบ

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 170 / 192



PS65027871 : สคงเสรลมการผลลตและแปรรมปแมลงมมลคคาสมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รมปแบบการเพทสมมมลคผาจากมมลจทขงหรมด

การผลทตนทขาหมสกจากมมลจทขงหรมด

การเพทสมประสททธทภาพปคปยจากมมลจทขงหรมด

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : มมลจทขงหรมดและนทขาหมสกมมลจทขงหรมดปรสบสภาพดทน

รายละเอวยด : ชผวยในการปรสบสภาพดทน ชผวยใหผดทนมมคคณภาพเหมาะแกผการเพาะปลมกลดการ

ใชผปคปยเคมมสผงผลใหผไดผผลทตภสณฑนทมสปลอดสาร ผสกปลอดสารพทษ และเปปนการสรผางรายไดผอมก

ชผองทางหนขสงใหผกสบเกษตรกรทมสเลมขยงจทขงหรมด จขงเปปนการใชผทรสพยากรในชคมชนใหผเกทด

ประโยชนนสมงสคด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาคง อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จทขงหรมด เงทนลผาน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084385064464

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.กลคผมลมกคผาคสอนสกเรมยนนสกศขกษาชาวบผานทสขงชายและหญทง2.คคณคผาทมสสผงมอบใหผกสบลมกคผา
ประโยชนนและคคณคผาสารอาหารครบถผวนราคาจสบตผองไดผ3.ชผองทางทมสจะเขผาถขงลมกคผา3.1โฆษณา
หรสอประชาสสมพสนธน3.2การใชผสสสอโซเชมยล4.กทจกรรมการสรผางรายไดผใหผแกผครสวเรสอน ชคมชน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 7,000

หนผา 171 / 192



PS65027938 : สคงเสรลมการผลลตและแปรรมปแมลงมมลคคาสมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แปรรมปอาหารสมคนไพร

การจสดเกยบอาหาร

เพทสมมมลคผา อาหาร

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : จทขงหรมดอบกรอบสมคนไพร

รายละเอวยด : จทขงหรมดทอดกรอบสมคนไพรสผวนประกอบ: ใบเตย ใบมะกรมด ตะไครผ พรทกแหผง ทมส

สามารถทานเลผน ๆ กยไดผ ทานเปปนกสบขผาวกยไดผ หรสอสามารถนทาไปปรคงเปปนอาหาร ตผาง ๆ ไดผ

เชผน ททาเปปนนทขาพรทก ททาเปปนคคตกกมข ททาเปปน บะหมมส ทานไดผทสขงเดยกและผมผใหญผ จสดจทาหนผายทสขงแบบ 

ออนไลนน และ ออฟไลนน ถผาเกยบไวผในตมผเยยน สามารถเกยบรสกษาไวผไดผหลายวสน สผวนผสมของ

สมคนไพรสามารถปรสบเปลมสยนไดผตามผมผบรทโภคตผองการ หรสอสามารถสสสงสมคนไพรพทเศษทมสนอก

เหนสอจากทมสระบคไวผไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาคง อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จทขงหรมด เงทนลผาน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084385064464

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.กลคผมลมกคผาคสอนสกเรมยนนสกศขกษาชาวบผานทสขงชายและหญทง2.คคณคผาทมสสผงมอบใหผกสบลมกคผา
ประโยชนนและคคณคผาสารอาหารครบถผวนราคาจสบตผองไดผ3.ชผองทางทมสจะเขผาถขงลมกคผา3.1โฆษณา
หรสอประชาสสมพสนธน3.2การใชผสสสอโซเชมยล4.กทจกรรมการสรผางรายไดผใหผแกผครสวเรสอน ชคมชน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 30,000

หนผา 172 / 192



PS65025526 : หนคอไมผแปรรมป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และพสขนทมสใกลผเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรนมออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : หนผอไมผแปรรมป

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนหนผอไมผแปรรมป ต.ตาตคม เปปนหนผอไมผทมสคนในชคมชนผลทตไดผเอง ซขสง

เปปนการลดการพขสงพาปปจจสยภายนอกและยสงททาใหผสามารถลดตผนทคนการผลทตไดผมากอมกดผวย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาตคม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนหนผอไมผแปรรมป ต.ตาตคม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน เปปนผลผลทตทมสมมอยมผในทผองถทสนซขสงไดผรสบการ
แปรรมปผผานกระบวนการถนอมอาหาร เชผน หนผอตผม หนผอดอง หนผอสด ททาใหผมมหนผอไมผบรทโภคใน
ทคกฤดมกาล โดยมมการจสดจทาหนผายทสขงปลมกและสผง แตผปปจจคบสนผลทตภสณฑนทมสไดผจากหนผอไมผดสงกลผาว
ยสงขาดกระบวนการในการเพทสมมมลคผาใหผกสบผลทตภสณฑน และการสผงเสรทมการขายทมสดม ดสงนสขนหากมม
การใหผความรมผเรสสองการเพทสมมมลคผาใหผผลทตภสณฑน เชผน การสรผางแบรนดนทมสไดผมาตรฐาน การททา
บรรจคภสณฑนทมสสวยงามนผาซสขอ และการเพทสมชผองทางในการขายสทนคผาในรมปแบบออนไลนน จะททาใหผ
ผลทตภสณฑนหนผอไมผแปรรมป ต.ตาตคม เปปนทมสรมผจสกอยผางแพรผหลาย และสามารถสรผางรายไดผใหผกสบ
ประชาชนในทผองถทสนไดผมากยทสงขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 4,900

หนผา 173 / 192



PS65025665 : ธงสวรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พสฒนา Packaging Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลทตภสณฑน

อบรมอมคอมเมทรนซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคผมลมกคผาทสขงในพสขนทมส และใกลผเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรนมออนไลนน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ธงสวรรคน

รายละเอวยด : โดยปกตทธงสวรรคนจะรสบททาตาม Order ทมสสสสงจองเขผามาเทผานสขน และมมการขาย

สผงตผอใหผกสบรผานคผาเจผาประจทา ราสผงชทขนละ 60 บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ตาตคม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ผลทตภสณฑนธงสวรรคน ต.ตาตคม อ.สสงขะ จ.สครทนทรน เปปนภมมทปปญญาผผาทอมสอลายตผางๆ เชผน ลาย
ผผาขาวมผา ลายผผาโฮล ซขสงมมลายเปปนเอกลสกษณนของทผองถทสน โดยผผาดสงกลผาวไดผถมกนทามาตสดเยยบ
ใหผไดผขนาดและรมปรผางตผางๆ เพสสอใชผในงานศาสนพทธมในทผองถทสนหรสอเพสสอการตกแตผงบผานเรสอนใหผ
ดมสวยงามแปลกตา และยสงมมการนทาไปจสดจทาหนผายทสขงปลมกและสผงเพสสอสรผางรายไดผใหผกสบ
ประชาชนในทผองถทสนอมกดผวย จากการสทารวจขผอมมลพบวผา ประชาชนในทผองถทสนยสงขาดความรมผใน
เรสสองของการสผงเสรทมการขายและการเพทสมมมลคผาใหผกสบผลทตภสณฑนดสงกลผาว ซขสงเปปนสผวนหนขสงทมส
สามารถเพทสมการสรผางรายไดผจากผลทตภสณฑนดสงกลผาวไดผเปปนอยผางดม ดสงนสขน การจสดอบรมใหผ
ความรมผในเรสสองของการเพทสมมมลคผาและเพทสมชผองทางในการจสดจทาหนผายใหผกสบผลทตภสณฑนดสงกลผาว
จะททาใหผประชาชนในทผองถทสนมมรายไดผเพทสมขขขนและมมความเปปนอยมผทมสดมขขขน รวมถขงยสงสามารถพขสงพา
ตนเองไดผอยผางยสสงยสนในอนาคต

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 31,800

หนผา 174 / 192



PS65013151 : Thap Than the Rug

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คอมพทวเตอรน

กมสทอผผา

โทรศสพทน

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจหมชนเววยนลดการใชผพลพงงานเนผนนนากลพบมาใชผใหมค

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : Thap Than the Rug

รายละเอวยด : พรมเชยดเทผา 1 ผสน ททามาจากวสสดคเศษผผาใยสสงเคราะหน ซขสงอคปกรณนในการททา 

ไดผแกผ กมสทอพรมเชยดเทผา ดผาย และเศษผผาใยสสงเคราะหน โดยพรมเชยดเทผา 1 ผสนนสขนใชผเศษผผา

ประมาณ 1 กทโลกรสม ใชผดผาย 16 เมตร ตผนทคนในการทผอพรมเชยดเทผาอยมผทมส 18 บาทตผอผสน และ

ขายสผง 20 บาท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทสบทสน อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ลงพสขนทมสสทารวจความตผองการของผมผบรทโภคและผมผผลทต และวทเคราะหนปปจจสยทมสเกมสยวขผอง เพสสอคทด
คผนออกแบบกระบวนการผลทตทมสตสขงแตผรทเรทสมกระบวนการผลทต จนถขงทผายกระกวนการการนทา
สทนคผาออกสมผตลาด จากนสขนจสดอบรมการอบรมเชทงปฏทบสตทการตผอไป

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 37,240

หนผา 175 / 192



PS65013158 : เอนกายสบายจลต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ไมผวสดระยะชผอง

ไมผขขงผผาถสกหสวเปล

ไมผหสวเปล

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : เปลผผาใยสสงเคราะหนทสบทสน

รายละเอวยด : เปลผผาใยสสงเคราะหน 1 ผสน ททามาจากวสสดคเศษผผาใยสสงเคราะหน ซขสงอคปกรณนใน

การททา ไดผแกผ ไมผขขงผผาถสกหสวเปลไมผวสดระยะชผองไมผหสวเปลและเศษผผาใยสสงเคราะหน โดยเปล 1 

ผสนนสขนใชผเศษผผาประมาณ 2 – 2.5 กทโลกรสม ใชผไมผหสวเปล 1 คมผ ในการถสกเปล 1 ผสนใชผระยะเวลา 2

ชสสวโมง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ทสบทสน อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1. เขมยนบทสรคปผมผบรทหาร (Executive summary)
        วสตถคประสงคนในการจสดททาแผนธครกทจ

- เพสสอใหผทราบถขงวทธมการดทาเนทนธครกทจใหผตรงตามแบบแผน
        - เพสสอสรผางรายไดผใหผแกผคนในชคมชน
        - เพสสอพสฒนาและออกแบบถคงบรรจคผลทตภสณฑนใหผตรงตามความตผองการของผมผบรทโภค
        - เพสสออนครสกษนภมมทปปญญาทผองถทสนในการถสกเปล

แนวคทดธครกทจ
- ระยะเวลา 3 เดสอน

        -  สรผางแบรนดนสทนคผาใหผเปปนทมสรมผจสก
     -  พสฒนาและออกแบบถคงบรรจคผลทตภสณฑนใหผตรงตามความตผองการของผมผบรทโภค
     -  เพทสมยอดขายในแตผละสสปดาหนใหผสมงขขขน
     -  เพทสมชผองทางการขายออนไลนน
        -   ระยะเวลา 1 ปปขขขนไป มมชผองทางการตลาดและฐานลมกคผาทมสเพทสมมากขขขน
      สรคปการวทเคราะหนสถาการณน
        - เปลผผาใยสสงเคราะหน เปปนการนทาเอาเศษผผาเสผนจากโรงงานมาถสกโดยกลคผมถสกเปลบผานทสบ
ทสนและการเลสอกคมผสมในการถสกเปลเพสสอสามารถออกแบบลวดลายไดผมากยทสงขขขน อมกทสขงยสงมมการ
ออกแบบบรรจคภสณฑนเพสสอเพทสมมมลคผาของสทนคผา
2. การวทจสยตลาด (Market analysis)

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 31,800

หนผา 176 / 192



PS65021725 : ปชปยแปปงมพน U2T By Sangkha

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สอนวทธมการออกเเบบเเพยคเกจ เเละการททาโลโกผดผวยตนเอง

ใชผชผองทางการขายทางเพจ facebook online

ใชผชผองทางการสอนวทธมผลทตทาง youtube

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปคปยแปปงมสน U2T By Sangkha

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนปคปยอทนทรมยนจากมสนสทาปะหลสง ทมสมมในชคมชนเพสสอลดตผนทคนการผลทตผสก

ปลอดสารพทษในชคมชน แบบชนทดแหผง และชนทดนทขา

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สสงขะ อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ขสขนตอนทมส1สทารวจพสขนทมสวผามมปคปยหมสกอทนทรมยนกมสชนทดทมสเหมาะสมกสบสภาพดทนในพสขนทมสเพาะปลมก และ
มมทรสพยากรใดบผางทมสมมจทานวนมากและเหมาะสมกสบการนทามาททาปคปย พบวผาทรสพยากรทมสเหมาะกสบ
การททาปคปยคสอมสนสทาปะหลสง เพราะวผานทยมปลมกกสนมากในพสขนทมสตทาบลสสงขะ ขสขนตอนทมส2 พบวผาใน
พสขนทมสตผองการปคปยอทนทรมยนชนทดแหผง เพสสอนทาใชผลดตผนทคนในการผลทต ขสขนตอนทมส3 จสดกทจกรรม
อบรมขสขนตอนวทธมการการผลทตปคปยอทนทรมยนจากมสนสทาปะหลสงโดยวททยากรผมผเชมสยวชาญ ขสขนตอนทมส4 
ออกแบบผลทตภสณฑนใหผนผาดขงดมดและมมความนผาเชสสอถสอ ขสขนตอนทมส5 สถานทมสจสดจทาหนผายโลตสสสสง
ขะ ทยอปซมเปอรนมารนเกยต กลคผมวทสาหกทจชคมชนปลมกผสกปลอดสารบผานแบกจาน ชผองทางออนไลนน 
เพจ U2T for BCG ตทาบลสสงขะ อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

สผงเสรทมและสนสบสนคนการทผองเทมสยวชคมชน

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 177 / 192



PS65022689 : กลมจล อปปปา by Sangkha

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สอนวทธมการออกเเบบเเพยคเกจ เเละการททาโลโกผดผวยตนเอง

ใชผชผองทางการขายทางเพจ facebook online

ใชผชผองทางการสอนวทธมผลทตทาง youtube

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กทมจท อปปปา by Sangkha

รายละเอวยด : แปรรมปผลทตภสณฑนใหผไดผมาตรฐานและถมกสคขลสกษณะจากผสกปลอดสารพทษใน

ชคมชนบผานแบกจาน ทมสเหลสอจากการจทาหนผาย เชผน การททากทมจท

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.สสงขะ อ.สสงขะ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ขสขนตอนทมส1ลงพสขนทมสสทารวจขผอมมลแปลงปลมกผสกของกลคผมวทสาหกทจชคมชนบผานแบกจาน ขสขนตอนทมส2 
พบวผามมผสกทมสเหลสอจากการจทาหนผายเปปนจทานวนมาก จขงไดผเลสอกวทธมการถนอมอาหารทมสสามารถ
เกยบไดผเปปนระยะเวลานาน คสอการททากทมจท เนสสองจากเปปนทมสนทยมทางการตลาดสามารถรสบประทาน
ไดผทคกเพศ ทคกวสย และนทาไปประกอบอาหารไดผหลากหลายชนทด ขสขนตอนทมส3 จสดกทจกรรมอบรมวทธม
การผลทตกทมจท โดยมมวททยากรผมผเชมยวชาญมาบรรยายขสขนตอนและวทธมการผลทตกทมจท ขสขนตอนทมส4 
ออกแบบบรรจคภสณฑนใหผมมความทสนสมสยและดขงดมดลมกคผา และยสสนขอเครสสองหมายทางการคผา เพสสอ
นทามาสมผการจสดจทาหนผาย ขสขนตอนทมส5 สทารวจตลาด กลคผมการวางจสดจทาหนผายของเราคสอหผางโล
ตสสตทาบลสสงขะ ทยอปซมเปอรนมารนเกยต รผานคผาชคมชนกลคผมวทสาหกทจชคมชนบผานแบกจาน จทาหนผาย
ชผองทางออนไลนนเพจU2T for BCG ตทาบลสสงขะ อทาเภอสสงขะ จสงหวสดสครทนทรน และตสขงราคาสทนคผา 
เรทสมตผนทมส35บาท

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 178 / 192



PS65019543 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑอผอยและนนพาตาลอผอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. เพทสมมมลคผาใหผกสบนทขาตาลอผอย ดผวยการนทาไปแปรรมปผลทตภสณฑน เพสสอสรผางจคดขายใหผกสบ

สทนคผา

2. พสฒนาปรสบปรคงบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสม มมความทสนสมสยและสรผางจคดขาย

1. นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : กระออมอผอยหวาน

รายละเอวยด : นทขาตาลอผอย เปปนนทขาตาลทมสเกทดจากการแปรรมปจากอผอย ผลทตภสณฑนเปปนทรง

กลมตสขง มมเนสขอสมเหลสอง ในหนขสงสายประกอบดผวยนทขาอผอย 16 กผอน และหผอดผวยใบอผอยเปปนบรรจค

ภสณฑน นทขาตาลอผอย ทานนผอยๆ ถสอเปปนยารสหวาน ฤทธทธอคผน สรรพคคณบทารคงเลสอด บทารคงกทาลสง 

บทารคงสมอง

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระออม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ธครกทจกระออมอผอยหวาน  เกทดขขขนจากภมมทปปญญาชาวบผานในตทาบลกระออม ทมสมมทรสพยากรอผอย
พสนธน คศรมนวล ทมสมมความหอม หวาน ละมคน ชาวบผานบก หมมผทมส 8 จขงรผวมมสอกสนผลทตนทขาตาลจากอผอย 
โดยในกระบวนผลทตทคกขสขนตอน กลคผมผมผผลทตไดผใหผความสทาคสญในเรสสองการรสกษาความเปปน
ธรรมชาตท เชผน สมของนทขาตาลจากอผอย เปปนสมทมสเปปนธรรมชาตท บรรจคภสณฑนเปปนใบอผอย ททาใหผ
ตลอดกระบวนการผลทตนทขาตาลจากอผอยนอกจากจะคงไวผซขสงความเปปนธรรมชาตทแลผว ยสงชผวย
รสกษาสภาพแวดลผอม

จากการนทาทรสพยากรในชคมชนมาใชผเปปนวสสดคในการผลทตจขงททาใหผตผนทคนดผานวสตถคดทบไมผสมง
และสามารถนทาใบอผอยมาเปปนบรรจคภสณฑนอมกดผวย และสรผางรายไดผใหผกสบชคมชน

ในชผองทางการจทาหนผายแบบออฟไลนนจะมคผงเนผนไปทางการขายหนผารผาน และรผานคผาชคมชนทมส
ใหผการสผงเสรทมและสนสบสนคนการดทาเนทนงานของกลคผมสผวนแบบออนไลนน จะเนผนชผองทางการจสด
จทาหนผายอยผางตผอเนสสอง โดยอาศสย Social media ทสขง page facebook ,TikTok

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 150,000

หนผา 179 / 192



PS65021346 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑและพพฒนาดผานการตลาดผลลตภพณฑฑจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

พสฒนา ปรสบปรคงผลทตภสณฑนใหผเหมาะสม และคงสภาพเดทมเพสสอการใชผงาน

เพทสมมมลคผาใหผกสบผลทตภสณฑนจสกสานดผวยการออกแบบลวดลาย และประยคกตนเปปนรมปแบบตผาง ๆ

สทาหรสบใชผประโยชนนใหผหลากหลาย

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ไหลไฮโซ

รายละเอวยด : กระตทจบขผาวเหนมยว ถาดรองแกผว หมวก เปปนผลทตภสณฑนจากตผนไหลหรสอตผนกก 

ซขสงนทามาจสกสานเปปนกระตทจบขผาวเหนมยว ถาดรองแกผว และหมวก ดผวยวทธมการสานโดยชาวบผาน

มมการปลมกตผนกกเอง ซขสงงผายตผอการนทามาททาผลทตภสณฑนและไมผสทขนเปลสองทรสพยากร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.กระออม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ธครกทจจสกสาน กก (ไหล) เกทดขขขนจากการรวมตสวกสนของคนนชคมชนตทาบลกระออม จสกสานผลทต
ภสณนขขขนมาจากภมมทปปญญาของชคมชนทมสมามาตสขงแตผอดมต การดทาเนทนงานของกลคผมใหผความใสผใจ
ตผอสทสงแวดลผอมในทคกขสขนตอนการผลทต โดยมคผงเนผนการผลทตสทนคผาทมสลมกคผาเปปาหมายสามารถนทา
ไปใชผประโยชนนไดผอยผางมมคคณคผาทสขงทมสเปปนแฟชสสนและการใชผงานเอนกประสงคนในรมปของเสสสอ 
กระเปปา ตะกรผา หมวก ในระดสบราคาทมสแตกตผางกสนใหผเลสอกจสบจองไดผตามประเภทของสทนคผา รมป
แบบ ขนาด สมสสน และลวดลาย 

จากการนทาทรสพยากรในชคมชนมาใชผเปปนวสสดคในการผลทตจขงททาใหผตผนทคนดผานวสตถคดทบไมผสมง 
แตผดผวยเปปนงานทมสใชผทสกษะความสามารถดผานศทลปะและภมมทปปญญาของทผองถทสนและจทตวทญญาณ
ของผมผผลทตตลอดระยะเวลาการผลทตมมผลใหผงานทมสสรผางสรรคนขขขนมาแตผละชทขนตผองใชผเวลาจขงมม
ผลใหผเกทดมมลคผาทางจทตใจแกผลมกคผาเปปาหมายในตลาดระดสบบนทมสมคผงเนผนการซสขอเปปนของฝากและ
การประดสบตกแตผง

แผนในการจสดททาธครกทจในกลคผมจสกสานของคนในชคมชนตทาบลกระออม มมแนวคทดในการนทา
เอาภมมทปปญญาทมสมมอยมผในชคมชนมาพสฒนา โดยการททาเอานวสตกรรม เทคโนโลยมมาปรสบประยคกตน
ใชผใหผผลทตภสณฑนมมความเปปนมาตรฐาน โดยทมสยสงคงรสกษาลวดลาย เอกลสกษณนของผลทตภสณฑน
จสกสานเดทมไวผ ซขสงการพสฒนาผลทตภสณฑนนมขเพสสอเปปนการเพทสมรายไดผใหผกสบคนในชคมชน ใหผมมรายไดผ
เพทสมขขขนนอกจากรายไดผจากการททาการเกษตร เนสสองดผวยสผวนใหญผในตทาบลกระออม มมอาชมพ
เปปนเกษตรกรเปปนหลสก 
อมกทสขงยสงเปปนการชผวยลดทอนเวลาในการจสกสาน ซขสงในการจสกสานผลทตภสณฑนแตผละชทขนนสขน ตผอง

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 6,500
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PS65028259 : พรลกปลอดภพยหลากหลายสายพพนธชฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองอบแหผง

นวสตถกรรมยสดอายคการเกยบรสกษา

บรรจคภสณฑน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

เกษตรปลอดภพย

   สารกทาจสดศสตรมพสชทางชมวภาพ

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : พรทกสด

รายละเอวยด : พรทกสดสายพสนธคน พรทกเหลสองอทนโดพรทกซคปเปอรนฮอตและพรทกยอดสน

ปรทมาณเหลสองอทนโด รสชาตทเผยดมมความหอมพรทกซคปเปอรนฮอต สมแดงสดมมรสเผยดเนสขอผล

หนาแนผนพรทกยอดสน เนสขอพรทกบางมมกลทสนหอมรสชาตทเผยด

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ประดมผ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชนตทาบลประดมผ

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลประดมผ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมเกษตรกรตทาบลประดมผ อทาเภอสทาโรงทาบ จสงหวสดสครทนทรน จทานวน 6 หมมผบผาน ไดผแกผ บผานโคก  
บผานเปปอย บผานพอก บผานหนองพญา บผานศรมราชา และบผานโนนสทาราญ ซขสงเปปนหมมผบผานทมส
ประชากรสผวนใหญผประกอบอาชมพเกษตรกรรมจะปลมกขผาวตามชผวงฤดมการเกษตร หลสงจากวผาง
จากการปลมกขผาวกยจะหสนมาททาอาชมพเสรทมคสอการปลมกพรทก โดยปลมกพรทกเพมยงแคผสายพสนธคน
หลสก คสอ Super-Hot เทผานสขน แตผยสงไมผเปปนทมสเพมยงพอตผอตลาด ดสงนสขนจขงมมแนวคทดเพสสอเปปนการ
สผงเสรทมใหผเกษตรกรในพสขนทมสปลมกพรทกหลากหลายสายพสนธคนใหผมมปรทมาณทมสเพทสมมากขขขน ละนทาไป
แปรรมปเปปนผลทตภสณฑนตผาง ๆ เชผน เปปนพรทกปปน พรทกแกงตผางๆ และนทขาจทขมหมมกระทะ  เปปนตผน ซขสง
คาดวผาในอนาคตตลาดพรทกและผลทตภสณฑนแปรรมปจะเปปนทมสตผองการเพทสมมากขขขนและสามารถ
วางจทาหนผายทสขงในประเทศและตผางประเทศเปปนการเพทสมรายไดผอมกหนขสงชผองทางใหผกสบเกษตรกร

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 15,000
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PS65029102 : ผลลตภพณฑฑแปรรมปพรลก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครสสองบดพรทก

นวสตถกรรมยสดอายคการเกยบรสกษา

บรรจคภสณฑน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

อาหารปลอดภพย

   การแปรรมปอาหาร

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนแปรรมปพรทก

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนพรทกแปรรมป ไดผแกผ พรทกแกงเขมยวหวาน พรทกแกง และนทขาจทขมหมม

กระทะ ไดผปรสบปรคงรสชาตทมมมมความเผยดพอดม อยมผระดสบกลางๆ ททาใหผสามารถปรสบเพทสม หรสอ 

ลดความเผยดไดผตามความตผองการของลมกคผา บรรจคในถคงซทบลยอค

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ประดมผ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : รผานคผาชคมชนตทาบลประดมผ

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตทาบลประดมผ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

กลคผมเกษตรกรตทาบลประดมผ อทาเภอสทาโรงทาบ จสงหวสดสครทนทรน จทานวน 6 หมมผบผาน ไดผแกผ บผานโคก 
หมมผ 4 บผานเปปอย หมมผ 5 บผานพอก หมมผ 6 บผานหนองพญา หมมผ7 บผานศรมราชา หมมผ 8 และบผานโนน
สทาราญ หมมผ 10 ซขสงเปปนหมมผบผานทมสประชากรสผวนใหญผประกอบอาชมพเกษตรกรรมจะปลมกขผาวตาม
ชผวงฤดมการเกษตร หลสงจากวผางจากการปลมกขผาวกยจะหสนมาททาอาชมพเสรทมคสอการปลมกพรทก 
โดยปลมกพรทกเพมยงแคผสายพสนธคนหลสก คสอ Super-Hot เทผานสขน แตผยสงไมผเปปนทมสเพมยงพอตผอตลาด 
ดสงนสขนจขงมมแนวคทดเพสสอเปปนการสผงเสรทมใหผเกษตรกรในพสขนทมสปลมกพรทกหลากหลายสายพสนธคนใหผมม
ปรทมาณทมสเพทสมมากขขขน ละนทาไปแปรรมปเปปนผลทตภสณฑนตผาง ๆ เชผน เปปนพรทกปปน พรทกแกงตผางๆ 
และนทขาจทขมหมมกะทะ เปปนตผน ซขสงคาดวผาในอนาคตตลาดพรทกและผลทตภสณฑนแปรรมปจะเปปนทมสตผอง
การเพทสมมากขขขนและสามารถวางจทาหนผายทสขงในประเทศและตผางประเทศเปปนการเพทสมรายไดผอมก
หนขสงชผองทางใหผกสบเกษตรกร

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 5,000
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PS65022292 : สคงเสรลมการทนาลมกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.นวสตกรรมใหมผทมสเกทดขขขนสามารถนทาสทสงทมสมมอยมผในชคมชนสามารถนทามาททาลมกประคบไดผ

2.เปปนนวสตรรมทมสสรผางขขขนโดยสมคนไพรจากธรรมชาตท

3.เปปนนวสตกรรมทมสสรผางดผวยฝปมสอของคนชคมชน

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สผงเสรทมการททาลมกประคบสมคนไพร

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนทมสไดผจากการนทาสมคนไพรหลายชนทดมาผผานกระบวนการททาความ

สะอาดแลผวนทามาหสสนหรสอสสบใหผเปปนชทขนตามขนาดทมสตผองการตทาพอแตก ใชผสดหรสอททาใหผแหผง 

นทามาหผอหรสอบรรจครวมกสนในผผาใหผไดผรมปทรงตผาง ๆ เชผน ทรงกลม หมอนสทาหรสบใชผนาบหรสอ

กดประคบสผวนตผาง ๆ ของรผางกาย เพสสอ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.Key Partner (พสนธมทตรหลสก)
o ชคมชนตทาบลศรมสคข
2.Key Activities (กทจกรรมหลสก)
o สรผางผลทตภสณฑนในชคมชนใหผมมมมลคผาเพทสมขขขน
3.Key Resources (ทรสพยากรหลสก)
o ชาวบผานในตทาบลศรมสคข
4.Value Proposition (การเสนอคคณคผา)
o ใหผความรมผสรผางรายไดผสรผางอาชมพจากการใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนน
5.Customer Relationship (ความสสมพสนธนกสบลมกคผา)
o รผวมกสนสรผางรายไดผและอาชมพใหผแกผชคมชน
6.Customer Segment (กลคผมลมกคผา)
o ชาวบผานตทาบลศรมสคขและตทาบลไกลผเคมยง
7.Channel (ชผองทาง)
o เพจ Facebook,Instagram,Line
8.Cost structure (โครงสรผางตผนทคน)
o ตผนทคนสทนคผาทมสผลทต เชผน บรรจคภสณฑน ตผนทคนการดทาเนทนงาน เชผน แรงงาน
9.Revenue Streams (กระแสรายไดผ)
o รายไดผจากการจทาหนผายผลทตภสณฑน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 3,000

หนผา 183 / 192



PS65022364 : สคงเสรลมการยผอมสวธรรมชาตลของเสผนไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.เปปนนวสตกรรมทมสสรผางดผวยฝปมสอของคนชคมชน

1.นวสตกรรมใหมผทมสเกทดขขขนสามารถนทาสทสงทมสมมอยมผในชคมชนสามารถนทามายผอมสมเสผนไหมไดผซขสงเปปน

สมธรรมชาตท

2.เปปนนวสตรรมทมสสรผางขขขนโดยไมผใชผสารเคมม

ถผายทอดเทคโนโลยมการผลทตและบรทการ

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจคภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : การยผอมสมธรรมชาตทของเสผนไหม

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนจากเสผนไหมทมสยผอมจากสมธรรมชาตท โดยสผวนใหญผไดผมาจากสผวน

ตผาง ๆ ของพสช เชผน เปลสอกไมผ ใบไมผ ผล ลทาตผน แกผน ตผนไมผและรากไมผ ซขสงจะมมกรรมวทธมในการ

เตรมยมนทขายผอมสมและวทธมการยผอมสมทมสแตกตผางกสน ขขขนอยมผกสบชนทดของพสชและสผวนทมสนทามาใชผใน

การยผอมสม

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ต.ศรมสคข อ.สทาโรงทาบ

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1.Key Partner (พสนธมทตรหลสก)
o ชคมชนตทาบลศรมสคข
2.Key Activities (กทจกรรมหลสก)
o สรผางผลทตภสณฑนในชคมชนใหผมมมมลคผาเพทสมขขขน
3.Key Resources (ทรสพยากรหลสก)
o ชาวบผานในตทาบลศรมสคข
4.Value Proposition (การเสนอคคณคผา)
o ใหผความรมผสรผางรายไดผสรผางอาชมพจากการใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนน
5.Customer Relationship (ความสสมพสนธนกสบลมกคผา)
o รผวมกสนสรผางรายไดผและอาชมพใหผเเกผชคมชน
6.Customer Segment (กลคผมลมกคผา)
o ชาวบผานตทาบลศรมสคขและตทาบลไกลผเคมยง
7.Channel (ชผองทาง)
o เพจ Facebook,Instagram,Line
8.Cost structure (โครงสรผางตผนทคน)
o ตผนทคนสทนคผาทมสผลทต เชผน บรรจคภสณฑน ตผนทคนการดทาเนทนงาน เชผน แรงงาน
9.Revenue Streams (กระแสรายไดผ)
o รายไดผจากการจทาหนผายผลทตภสณฑน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางนวสตกรรมใหมผใหผกสบผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 184 / 192



PS65027180 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนและสคงเสรลมการตลาดสมพยใหมคอยคางเปปนระบบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Online Facebook

ปรสบปรคงรมปแบบผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผเหมาะสมเพสสอการจทาหนผาย

เพทสมมมลคผาใหผกสบสาโทดผวยการออกแบบผลทตภสณฑนและออกแบบโลโกผ เพสสอสรผางจคดขายใหผกสบ

สทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย

   การควบคคมแสงและความรผอน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สาโท

รายละเอวยด : สาโทเปปนตผนตทารสบสครายอดขผาว ทมสคนในชคมชนสผวนใหญผนทยม ซขสงมมราคาถมกและ

หาวสตถคดทบในพสขนทมสไดผงผาย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เสมยจ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

วสตถคดทบขผาวสารเหนมยวการททาสาโท ทมสหาวสตถคดทบไดผจากชคมชนและภายนอกชคมชนใกลผเคมยงซขสง
สผวนมากคนในตทาบลนทยมเพาะปลมกกสนเองในชผวงฤดมการททานาของทคกปป บางครสวเรสอนมมการ
เพาะปลมกพสนธคนขผาวสารเหนมยว ขผาวสารเจผา กข15 ปะปนกสนไป ซขสงชคมชนไดผมองเหยนถขงความ
สทาคสญของขผาวสารเหนมยวทมสสามารถนทามาแปรรมปเปปน “สาโท” เพสสอเพทสมมมลคผาและสรผางรายไดผ
ใหผกสบชคมชน แตผชคมชนยสงขาดความรมผในเรสสองการออกแบบบรรจคภสณฑนใหผดมโดดเดผนดขงดมดผมผ
ปรทโภค การออกแบบโลโกผฉลากสทนคผาใหผไดผมาตรฐาน การเสมยภาษมใหผถมกตผอง และชผองทางการ
ตลาดของผลทตภสณฑนใหผคงอยมผในทผองตลาดไดผอยผางยาวนาน  ทางหสวหนผาโครงการและสมาชทก 
U2T ตทาบลเสมยจ จขงไดผมองเหยนถขงความสทาคสญในการตผอยอดและพสฒนาผลทตภสณฑน ใหผมมไดผทสขง
สาโทกลทสนสมคนไพรทมสหาไดผในทผองถทสน เพสสอเพทสมรสชาตทและคคณคผาทางอาหาร การออกแบบบรรจค
ภสณฑนใหผไดผมาตรฐานเปปนเอกลสกษณนของสทนคผา ชผองทางการจสดจทาหนผายใหผสมาชทกหรสอบคคคล
ในตทาบล รผานคผาในชคมชน หรสอบคคคลภายนอกชคมชน มมการประชาสสมพสนธนตลาดออนไลนนของ
สทนคผาสมผโลก อมกทสขงยสงททาใหผบคคคลในชคมชนมมรายไดผเพทสมขขขนมาอมกทางจากการททานา

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

จนานวนรายไดผ : 12,500

หนผา 185 / 192



PS65027191 : โครงการยกระดพบผลลตภพณฑฑชชมชนและสคงเสรลมการตลาดสมพยใหมคอยคางเปปนระบบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2.นทาสทนคผาไปจทาหนผายผผาน Platform Facebook และ Tiktok

1.พสฒนาผลทตภสณฑนและบรรจคภสณฑนใหผแปลกใหมผดมนผาสนใจ

3.เพทสมขมดความสามารถในการจสดการและบรทหารองคนกร

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การขนสผงและกระจายสทนคผา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : มากกวผา 3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : "ชทกแกยป กมยโมฮสย" ตทาบลเสมยจ

รายละเอวยด : เสสขอแกยป (ชทกแกยป) อสตลสกษณนการแตผงกายชาวกมยอสนเปปนมรดกทาง

วสฒนธรรมทมสมมการสสบทอดจากรคผนสมผรคผนมานาน ใชผสวมใสผทสสวไปและในประเพณมพทธมกรรมตผางๆ 

เสสขอชทกแกยปไดผรสบความนทยมในกลคผมขผาราชการในจสงหวสดสครทนทรนและนสกทผองเทมสยวทมสชสสนชอบ

การแตผงกายของชาวกมย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

6 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.เสมยจ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

ทางทมมไดผมองเหยนถขงความสทาคสญในการตผอยอดและพสฒนาผผาไหมใหผดมโดดเดผนและยสงไดผสสบ
สานวสฒนธรรมของชาวกมยอสนเปปน เอกลสกษณนของตทาบลเสมยจ ใหผคงอยมผสสบตผอไปในอนาคตและ
ไดผเสรทมชผองทางการจสดจทาหนผายใหผกสบสมาชทกในกลผ คมชคมชน การขายออนไลนนและการขายตาม
ตลาดและศมนยน OTOP

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 56,850

หนผา 186 / 192



PS65019349 : นนพามพนสมชนไพรเพชพอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทดสอบคคณภาพและประสททธทภาพการออกฤทธทธของนทขามสนสมคนไพรทมสไดผรสบการสกสดโดยวทธม 

ธรรมชาตท (Natural)

1. ใชผนวสตกรรมการสกสดนทขามสนออกจากสมคนไพรโดยวทธมการธรรมชาตทโดยใชผนทขามสนสกสดนทขามสน

ทมสจคดหลอมเหลว 100 c ทอดจนสมคนไพรแหผง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : นทขามสนสมคนไพรเพสสอสคขภาพ

รายละเอวยด : นทขามสนสมคนไพรเพสสอสคขภาพ (แบบทา)เปปนนทขามสนสมคนไพรทมสผลทตขขขนจาก

สมคนไพรในทผองถทสน ไดผแกผ วผานไพล ใบบสวบก ใบยผานาง ขมทขน ใบยมคาลทปตสส กานพมล การบมร นทา

มาสกสดแลผวเตทมสารทมสมมสรรพคคณตผาง ๆ ใหผกลายมาเปปนสมคนไพรเพสสอสคขภาพนทขามสนสมคนไพร

เพสสอสคขภาพ (แบบดม)

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองไผผลผอม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขขขนไป

1.จคดเดผน(จคดแขยง) : Strengths 
             -  ชคมชนมมความกระตสอรสอรผนในการดทาเนทนโครงการ
              -  ภายในชคมชนมมการปลมกพสชสมคนไพรจทานวนมาก
              -  มมทมมพรผอมในการททางาน
              -  วสตถคดทบในชคมชนมมครบถผวน
              -  ประชาชนมมพสขนฐานในการททานทขามสนสมคนไพรเพสสอสคขภาพ
              -  มมสมคนไพรหลากหลาย มมวสตถคดทบทมสเปปนสผวนผสมในการพสฒนาผลทตภสณฑน
2.จคดดผอย(จคดอผอน) : Weaknesses
              -  ยสงขาดการสนสบสนคนจากภาครสฐ
               -  ขาดตผนทคนการผลทต และการจสดซสขอเคมมภสณฑนทมสใชผเปปนสผวนหนขสงของการผลทต
               -  แผนการตลาดยสงไมผกวผาง
               -  การสผงเสรทมการตลาดยสงไมผครอบคลคม
               -  ใชผเวลานานในการรอสมคนไพรบางชนทดเตทบโต
3.โอกาส : Opportunities
              -  มมการวางแผนในการททาการตลาดลผวงหนผา
               -  จทาหนผายแกผสถานบทาบสดผมผปปวยภายในโรงพยาบาล
               -  ชาวตผางชาตทใหผความสนใจในดผานสมคนไพรของไทยมากขขขน และสนใจซสขอขาย
               -  มมการวทจสยงานสมคนไพรอยมผตลอดเวลาและเปปนขผอมมลอผางอทงสรรพคคณของสมคนไพร

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

มมสคขภาพดมขขขน ลดโอกาสเกทดการเจยบปปวย

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 187 / 192



PS65019363 : สายพพนธชฑกลผวยหอมทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบและบรรจคภสณฑน

การปลมกพสนธคนกลผวยหอมทอง

ใชผโซเชมยลมมเดมยในการททาตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : สายพสนธคนกลผวยหอมทอง

รายละเอวยด : พสนธคนกลผวยหอมทอง หรสอในสผวนของหนผอกลผวย ซขสงมมการปลมกอยมผในตทาบล

หนองไผผลผอม บางบผานเรสอนปลมกมาก บางบผานเรสอนปลมกนผอย แตผลผวนมมการปลมกอยมผแทบทคก

หลสงคาเรสอน เปปนพสชทมสมมอยมผในทผองถทสนและสามารถปลมกเองไดผ

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองไผผลผอม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

1.จคดเดผน(จคดแขยง) : Strengths 
             -  ชคมชนมมความกระตสอรสอรผนในการดทาเนทนโครงการ
              -  ภายในชคมชนเปปนแหลผงปลมกพสนธคนกลผวยหอมทองโดยตรง
              -  มมความเชมสยวชาญ และประสบการณน และมมความรสบผทดชอบ
              -  มมทมสดทนพรผอมตผอการเพาะปลมก
              -  มมตลาดทมสพรผอมสมผการขายในรมปแบบออฟไลนน
              -  สามารถเพาะหนผอกลผวยไดผจทานวนมาก
2.จคดดผอย(จคดอผอน) : Weaknesses
              -  ยสงขาดการสนสบสนคนจากภาครสฐ
               -  การสผงเสรทมการตลาดยสงไมผครอบคลคม
               -  ยสงไมผมมแบรนดนสทนคผาหรสอโลโกผทมสดขงดมดความสนใจ
               -  ขาดการสนสบสนคนในการททาแบรนดนสทนคผา
3.โอกาส : Opportunities
              -  สามารถททาการตลาดทมสกวผางขขขน ขยายไปสมผการขายในรมปแบบออนไลนน
               -  ยอดการขายเพทสมขขขน เพราะมมแบรนดนทมสดขงดมดความสนใจผมผคน
               -  การแขผงขสนตทสา แตผรายไดผดม เพราะสามารถเพาะปลมกไดผจทานวนมาก ในชคมชน ตทาบลระ
แวกอสสนยสงไมผมมการเพาะปลมกจทาหนผายหรสอสามารถททาไดผมาก
               -  เปปนทมสตผองการของทผองตลาด เพราะสามารถเพาะปลมกงผาย

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางงานสรผางอาชมพ

สรผางรายไดผใหผชคมชน

อนครสกษนสทสงแวดลผอม และมมการพสฒนาอยผางยสสงยสน

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 188 / 192



PS65008174 : ยม ทม ทว  จากมหาลพยสมคตนาบล สรผางงาน สรผางรายไดผใหผชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สนสบสนคนตผอยอดโดยททาผลทตภสณฑนโดยการเพทสมและพสฒนาเรสสอง package และการสทนคผาใหผ

มมมาตรฐานยทสงขขขน

สนสบสนคนตผอยอดโดยททาผลทตภสณฑนโดยการเพทสมและพสฒนาเรสสอง package และการสทนคผาใหผ

มมมาตรฐานยทสงขขขน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : แหนมหมม โดยนทานวสตกรรมเรสสองแพคเกจตราสทนคผาและการตลาด

รายละเอวยด : แหนมหมมททาจากเนสขอหมมสผวนสะโพกผสมกสบหนสงหมมหสสนเปปนเสผนๆเตทมเกลสอ 

กระเทมยมบด คลคกเคลผาใหผเขผากสนแลสว หมสกจนมมรสเปรมขยว พรผอมรสบประทาน ดสงนสขนกลคผม U2T 

ตทาบล หนองฮะมองเหยนความสทาคสญในการพสฒนาผลทตภสณฑน ตราสทนคผาบรรจคภสณฑน และการ

ตลาดผผานชผองทางออนไลนน

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองฮะ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

แหนมหมม  เปปนผลทตภสณฑนดสขงเดทมของชาวบผานหนองฮะ  กผอตสขงมานาน13ปปจนถขงปปจจคบสน  
ทางกลคผมชาวบผานหนองฮะตผองการยกระดสบผลทตภสณฑนแหนมหมมใหผเปปนรมผจสกมากยทสงขขขน  โดยเขผา
รผวมกสบโครงการ U2t ตทาบลหนองฮะ ซขสงกลคผมชาวบผานยสงขาดความรมผในเรสสอง การออกแบบบรรจค
ภสณฑน โลโกผตราสทนคผา การตลาด ทางกลคผมU2t ตทาบลหนองฮะไดผเขผามามมบทบาทในการสนสบ
สนคนออกแบบบรรจคภสณฑน โลโกผตราสทนคผา และสรผางการตลาดใหผสทนคผาเปปนทมสสนใจมากยทสงขขขน
ผผานชผองทางการประชาสสมพสนธนทสขงทางon line    off line ใหผเปปนทมสรมผจสกในวงกวผางทสขงลมกคผาภาย
ในตทาบลและตทาบลใกลผเคมยงรวมถขงประชาทสสวไปทสขงในจสงหวสดและตผางจสงหวสดทสขงนมข เพสสอเพทสมมมลคผา
ใหผกสบสทนคผาและรายไดผในชคมชน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 5,000

หนผา 189 / 192



PS65008384 : ยม ทม ทว  จากมหาลพยสมคตนาบล สรผางงาน สรผางรายไดผใหผชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

บรรจคภสณฑนใหผไดผมาตรฐานและยสดอายคของผลทตภสณฑน

นวสตกรรมเรสสองการนาสมคนไพรในทผองถทสนมาประยคกตนเพสสอเพทสม รสชาตทและคคณคผาทางอาหาร 

โดยใหผความสาคสญกสบ bio economy คสอ การนทาวสตถคดทบในชคมชนมาเพทสมมมลคผาและสรผาง 

รายไดผใหผกสบคนในชคมชน

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผม โดยนทานวสตกรรมเรสสองการนทาสมคนไพรในทผองถทสนมาประยคกตน

เพสสอเพทสมรสชาตททางอาหารเเพคเกจตราสทนคผาและการตลาด

รายละเอวยด : ปลาสผมททามาจากปลาในทผองถทสนหมสกดผวยเกลสอ ขผาวเหนมยวนขสง กระเทมยมบด 

หมสกจนมมรสเปรมขยวทางกลคคผม มองเหยนถขงการตลาด จขงมมการพสฒนา ผลทตภสณฑน บรรจคภสณฑน 

และตราสทนคผา เพสสอสรผางแรงดขงดมดใหผลมกคผาสนใจมากยทสงขขขน มมการนทาสมคนไพรมาเพทสมรสชาตท

และคคณคผาทางอาหาร

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หนองฮะ อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

วสตถคดทบปลาตะเพมยนหาไดผจากแหลผงนทขาในชคมชนและนอกเขตชคมชน ซขขงมมจทานวนมากทางกลคผม
แปรรมปอาหารบผานหนองผทาไดผมองเหยนความสทาคสญของการแปรรมปปลาสผม จขงไดผเกทด
ผลทตภสณฑน แปรรมปปลาสผม บผานหนองผทาขขขนมา เพสสอเพทสมมมลคผาและสรผางรายไดผใหผกสบชคมชน ซขสง
ทางกลคผมปลาสผมบผานหนองผทา  ยสงขาดความรมผเรสสองการออกแบบบรรจคภสณฑน ออกแบบโลโกผ
ตราสทนคผาใหผดมโดดเดผนนผาสนใจ ใหผไดผมาตรฐานและยสดอายคของผลทตภสณฑน   และชผองทางการ
ตลาด  ทางโครงการ U2T ตทาบล  หนองฮะ ไดผมองเหยนถขงความสทาคสญในการตผอยอดและ
พสฒนาสทนคผา โดยนทา Bio economy ทางดผานสมคนไพรมาเพทสมรสชาตทและคคณคผาทางอาหาร  
ออกแบบบรรจคภสณฑน ใหผไดผมาตรฐานและเปปนเอกลสกษณนของแบรนดน ชผองทางจทาหนผายใหผ
สมาชทกในกลคผม และ รผานคผาในชคมชนและนอกชคมชน อมกชผองทางหนขสงไดผแกผ การประชาสสมพสนธน 
ตลาดออนไลนน  นอกจากนมขยสงเปปนการเพทสมรายไดผใหผกสบกลคผมแปรรมปบผานหนองผทา

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

อนครสกษนและตผอยอดภมมทปปญญาทผองถทสน

จนานวนรายไดผ : 10,000

หนผา 190 / 192



PS65027126 : ผลลตปลาสผมเพชพอเพลพมมมลคคาและพพฒนาเศรษฐกลจครพวเรชอน ต.หมชพนศรว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชผเครสสองซมลสคญญากาศเพสสอถนอมปลาสผมใหผมมอายคนานขขขน

การใชผบรรจคภสณฑนทมสเปปนมทตรตผอสทสงแวดลผอม

พสฒนาตราสสญลสกษณนใหผเปปนทมสสะดคดตาและนผาจดจทา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

การยกระดสบมาตรฐานสทนคผาและบรทการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : นผอยกวผา 1 เดสอน

อาหารปลอดภพย

   การออกแบบและพสฒนาผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ปลาสผมหมสสนศรม

รายละเอวยด : ปลาสผมหมสสนศรม ผลทตจากปลาสวายและปลาตะเพมยน เปปนผลทตภสณฑนทมสมมรส

ชาตทอรผอย สะอาด มมราคายผอมเยาวน ผลทตไดผมาตรฐาน และมมบรรจคภสณฑนทมสมมความโดดเดผน 

ทสนสมสย

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 9 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หมสสนศรม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : จทาหนผายในแผงตลาดชคมชน ไมผมมชสสอรผาน และมมผมผมาตทดตผอรสบซสขอโดยตรงจากผมผผลทต

ในชคมชน

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหมสสนศรม จ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขาย หรสอขายแลผว

ปลาสผมหมสสนศรมเปปนผลทตภสณฑนทมสไดผรสบความนทยมจากบคคคลทสขงภายในและภายนอกชคมชน ผลทต
จากปลาตะเพมยนหรสอปลาสวาย เกลสอ กระเทมยม ขผาวสาร อยผางไรกยตามผมผผลทตปลาสผมในชคมชน
ยสงคงขาดความรมผในการออกแบบบรรจคภสณฑนใหผดมโดดเดผน ทสนสมสย และขาดชผองทางในการ
จทาหนผายทมสหลากหลาย หสวหนผาโครงการและสมาชทก U2T ตทาบลหมสสนศรม ไดผมองเหยนถขงความ
สทาคสญในการตผอยอดและพสฒนาบรรจคภสณฑน เพสสอออกแบบบรรจคภสณฑนใหผไดผมาตรฐานเปปน
เอกลสกษณนของตทาบลหมสสนศรม มมชผองทางในการจสดจทาหนผายสทนคผาทมสหลากหลายไมผวผาจะเปปนชผอง
ทางออฟไลนน เชผน จทาหนผายในชคมชน และทางออนไลนน เชผน Facebook, Line  มมการประชา
สสมพสนธนผผานทางออนไลนนใหผบคคคลภายนอกไดผรมผจสกสทนคผามากยทสงขขขน เพสสอเพทสมรายไดผใหผกสบ
ประชาชนในชคมชน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

นทาเทคโนโลยมมาปรสบใชผใหผเกทดประโยชนน

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

สรผางความรมผใหผชคมชน

สรผางงานสรผางอาชมพ

จนานวนรายไดผ : 60,000

หนผา 191 / 192



PS65027197 : โครงการออกแบบผลลตภพณฑฑเพชพอพพฒนาคชณภาพและสรผางมมลคคาเพลพมหพตถกรรมเสชพอกก ต.

หมชพนศรว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลทตภสณฑนใหผมมรมปแบบทมสหลากหลายและพสฒนาคคณภาพสทนคผาเพสสอตอบสนองความ

ตผองการของลมกคผาทคกเพศทคกวสย

สรผางแบรนดนและออกแบบตราสสญลสกษณนสทนคผา (logo) ใหผดขงดมดและมมความนผาสนใจเพสสอ

สรผางยอดขายใหผกสบสทนคผา

การสผงเสรทมการขายและการตลาด

การพสฒนาสทนคผาและบรทการใหผมมมมลคผาสมง

การพสฒนาบรรจคภสณฑน

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพสฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกลจสรผางสรรคฑจากภมมลปปญญาและวพฒนธรรมทผองถลพน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลทตภสณฑน

ชชพอผลลตภพณฑฑ/บรลการ : ผลทตภสณฑนจสกสานหมสสนศรม

รายละเอวยด : ผลทตภสณฑนจสกสาน ต.หมสสนศรม เปปนสทนคผาทมสมมความสวยงามใชผงานงผาย-เสสสอกกมม

ความหนา แนผน แขยงแรง  ทนทาน-ขายถมกกวผาตลาดเพราะผลทตเอง-อายคการใชผงานมากกวผา 

1 ปป-ยผอยสลายไดผภายใน 30-60 วสน (ในกรณมทมสโดนทสขงฝนและแดด)

01 : รายละเอวยดผลลตภพนฑฑ/บรลการ

อาจารยฑบพญฑลต

5 คน 5 คน 9 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดผตคอเดชอน (บาท)

03 : วพตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพพฒนาสลนคผา/บรลการ

06 : ผลลตภพณฑฑบรลการของทคานสรผางคชณคคาใหผกพบชชมชนไดผอยคางไร

05 : แผนธชรกลจ

08 : ชคองทางการขาย และความพรผอมออกสมคตลาด

ประชาชน

มหาวททยาลสยราชภสฏสครทนทรน

ต.หมสสนศรม อ.สทาโรงทาบ จ.สครทนทรน

04 : องคฑความรมผ/เทคโนโลยว/นวพตกรรม

รมปกผอน รมปหลสงรมปสลนคผา/บรลการ

ออฟไลนฑ : ไมผมมชสสทอรผาน ลมกคผาสสสงซสขอหรสอมารสบสทนคผาดผวยตนเองทมสชคมชนผมผผลทต

ออนไลนฑ : U2T ตทาบลหมสสนศรม จ.สครทนทรน

ความพรผอมออกสมคตลาด : พรผอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลทตภสณฑนจสกสานหมสสนศรม มมความเปปนเอกลสกษณนเปปนภมมทปปญญาพสขนบผานทมสมมมาอยผางยาวนาน 
วสตถคดทบสามารถหาไดผจากการปลมกและจสดจทาหนผายภายในตทาบลหมสสนศรมและตทาบลใกลผเคมยง 
และผมผจทาหนผายตผนกกจากตทาบลหผวยทสบทสนจสงหวสดศรมสะเกษ โดยชคมชนหมสสนศรมไดผรสบการสนสบ
สนคนจากทางชคมชน นทาตผนกกมาผลทตเปปนผลทตภสณฑนจสกสานตผางๆ เชผน หมวก กระเปปา เสสสอ ทมส
รองแกผว แตผทางชคมชนยสงขาดความรมผความเขผาใจเรสสองการตผอยอดและบรรจคภสณฑนทมสดขงดมด
ลมกคผา ทางโครงการ U2T ตทาบลหมสสนศรม ไดผมองเหยนและใหผความสทาคสญในการสรผางรายไดผและ
ตผอยอดแบบยสสงยสนใหผกสบชคมชน เพทสมชผองทางการจสดจทาหนผายผผานทางออนไลนน Line และ 
Facebook รวมทสขงการสผงเสรทมการขายสทนคผาเพสสอเพทสมกลคผมลมกคผารายใหมผใหผมากขขขน

คทดคผนกระบวนการททางานทมสงผายขขขน

ใชผผลผลทตทางการเกษตรใหผเกทดประโยชนนสมงสคด

เพทสมมมลคผาผลผลทต/ผลทตภสณฑน/บรทการ

ลดขยะ/การนทาวสตถคดทบกลสบมาใชผใหมผ [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรผางผลผลทตเพสสอจสดจทาหนผายสทนคผา / บรทการ

จนานวนรายไดผ : 8,000
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โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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