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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

ข



ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



 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
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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



13
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
จังหวัดลพบุรีี

รายงานผลลัพธ์จังหวัดลพบุรี มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 9 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 124 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,104 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 557 คน ประชาชน 547 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 251 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
16 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 86 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 9 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 31 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 109 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

124
ตำบล

จำนวนตำบล

251
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
16 โครงการ

อาหารปลอดภัย
86 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
9 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
31 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
109 โครงการ

B

A

1,104
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดลพบุรีี

บัณฑิต
557 คน

ประชาชน
547 คน



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. อำเภอ โคกเจริญ  1 
2. อำเภอ โคกสำโรง  11 
3. อำเภอ ชัยบาดาล  37 
4. อำเภอ ท่าวุ้ง  73 
5. อำเภอ ท่าหลวง  95 
6. อำเภอ บ้านหมี่  107 
7. อำเภอ พัฒนานิคม  152 
8. อำเภอ เมืองลพบุรี  170 
9. อำเภอ ลำสนธิ  219 
10. อำเภอ สระโบสถ์  231 
11. อำเภอ หนองม่วง  241 



PS65019483 : คคกกกกออนทผลลม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนา Packaging ใหหมมมาตราฐาน

เพพพมมมลคหาใหหกพบผลผลพตโดยนนามาแปรรมปเปปนขนม

กลลลมลมกคหาทพทงในพพทนทมพ และใกลหเคมยง แพลทฟอรรมออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : คลกกมทจากอพนทผลพม

รายละเอกยด : คลกกมทจากอพนทผลพมเปปนการนนาเอากากนนทาตาลจากอพนทผลพมทมพไดหหลพงจากการ

คพทนนนทานนามาใชหแทนสารใหหคามหวานในการทนาขนมรวมไปถถงเปปนสลวนผสมในขนมดหวย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกเจรพญ อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การจพดทนาแผนธลรกพจคลกกมทจากอพนทผลพม มมวพตถลประสงครทมพจะแปรรมปผลผลพตเพพพอตลอยอด กพจการ
ของคนในชลมชน กนาหนดขอบเขต แนวทางในการดนาเนพนกพจการ เพพพอศถกษาคหนควหาขหอมมลเกมพยว
กพบ ธลรกพจสพนคหาคลกกมทจากอพนทผลพมและศถกษาความเปปนไปไดหของสพนคหาในตลาด เพพพอเปปนการ
เตรมยมความพรหอม ทมพจะรพบมพอหรพอปปองกพนปปญหาทมพอาจเกพดขถทน ทพทงนมทขหอมมลตลาง ๆ ทมพไดหทนาการ
ศถกษาคหนควหา จะเปปนสลวนหนถพง ในการตพดสพนใจกลอนการดนาเนพนกพจการ และการจพดทนาธลรกพจนมทขถทน
เพพพอเปปนการสลงเสรพมรายไดหใหหกพบคนในชลมชน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 30,000

หนหา 1 / 251



PS65027158 : ปคปยออนทรกยฑจากกากออนทผลลม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหกากทมพปปพ นระเอมยด หรพอผลอพนทผลพมทมพเสมยมาทนาปลปยเพพพอเพพพมมมลคหา

พพฒนา Packaging ใหหมมมาตราฐาน

กลลลมลมกคหาทพทงในพพทนทมพ และใกลหเคมยง แพลทฟอรรมออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลปยอพนทรมยรจากกากอพนทผลพม

รายละเอกยด : ผลสดอพนทผลพม นนทาอพนทผลพม และปลปยอพนทรมยรจากกากของอพนทผลพม โดยจะคพด

เลพอกผลทมพสวยขายเปปนผลสด และนนาผลทมพไมลสวยหรพอมมลพกษณะสลกงอม มาคพทนนนทา ในขพทนตอน

นมทจะทนาใหหไดหกากนนทาตาลของอพนทผลพมออกมาดหวย หลพงจากนพทนจะทนาการหมพกจนไดหปลปย

อพนทรมยรกลพบมาใชหบนารลงดพนตลอไป

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกเจรพญ อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

การจพดทนาแผนธลรกพจนนทาอพนทผลพม ปลปยอพนทรยร มมวพตถลประสงครทมพจะแปรรมปผลผลพตเพพพอตลอยอด 
กพจการของครอบครพวกนาหนดขอบเขต แนวทางในการดนาเนพนกพจการ เพพพอศถกษาคหนควหาขหอมมล
เกมพยวกพบ ธลรกพจสพนคหานนทาอพนทผลพม ปลปยอพนทรยรและคลกกมทอพนทผลพม และศถกษาความเปปนไปไดหของ
สพนคหาในตลาด เพพพอเปปนการเตรมยมความพรหอม ทมพจะรพบมพอหรพอปปองกพนปปญหาทมพอาจเกพดขถทน ทพทงนมท
ขหอมมลตลาง ๆ ทมพไดหทนาการศถกษาคหนควหา จะเปปนสลวนหนถพง ในการตพดสพนใจกลอนการดนาเนพนกพจการ 
และการจพดทนาธลรกพจนมทขถทนเพพพอเปปนการสลงเสรพมรายไดหใหหกพบคนในชลมชน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 23,000
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PS65004511 : โครงการสตงเสรอมการแปรรสปผลอตภลณฑฑจากผดามลดหมกช

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาจพกรสานมาผสมกพบผหา

เศษผหาชนพดอพพนมาผสมผสาน

จพกรเยยบผหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานสพงคมวพทยา

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เศรษฐรหมมพ

รายละเอกยด : แรรมปสพนคหาจากผหามพดหมมพ โดยการนนาเศษผหาทมพเหลพอใชหนนามาทนาโผวรผมกผม กพกฟ 

กระเปปาสะพาย กระเปปาใสลเหรมยญทนาจากผหาทอมพดหมมพ เปปนตหน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลล ลมวพสาหกพชชลมชนกลลลมแมลบหานโคกแสมสาร

ออนไลนฑ : รหานกพกฟชชอปโดยเศรษฐหมมพ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

นนาผหามพดหมมพทอมพอมาผสมผสานกพบผหาชนพดอพพนมาสรหางสรรครเปปนผลพตภพณฑรใหมลเปปนเครพพอง
ประดพบ เครพพองแตลงกาย กระเปปา เพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบผหามพดหมมพ ลดขยะและมลภาวะทมพเกพดขถทนจาก
การทพทงเศษผหาทมพไมลไดหใชหโดยอาจจะใชหกายยลอยสลายโดยการเผาจถงทนาใหหมลภาวะทางอากาศ 
เศษผหาทมพเหลพอจากการทอผหามพดหมมพมาสรหางผลพตภพณฑรใหหทพนสมพยสามารถใชหไดหกพบทลกเพศ ชลวง
อายลตพทงแตล18ปปขถทนไป มมชลองทางการจนาหนลายสพนคหาทมพหลากหลาย แบบ Offine เชลน ออกบมชตตาม
งานตลางๆพบปะลมกคหาโดยตรง  นพทรรศกาล  แบบ Onlineเชลน เฟสบลชค อพนสตราแกรม ชชอปปปท  
ลาซาดา ไลนร  คลณภาพของสพนคหาคงทน มมเอกลพกษณรความเปปนไทย สวยงาม มมความหลาก
หลายของสพนคหา ตรงกพบความตหองการของลมกคหา แปรรมปผลพตภพณฑรจากผหามพดหมมพของชาวบหาน
มาแปรรมปเปปนสพนคหากระเปปา เพพพอเพพพมมมลคลา และจพดจนาหนลาย ทรพพยากรทมพตหองมม เงพนทลน ผหามพด
หมมพ จพกรเยยบผหา มมแหลลงของกลลลมทอผหาในชลมชน บหานสวนขวพญ รหานของฝาก ผลพตสพนคหาและ
ตรวจสอบคลณภาพสพนคหากลอนจพดจนาหนลาย

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 13,500
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PS65009500 : โครงการสตงเสรอมการผลอตขดาวเกรกยบพชชผลกอนามลย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ตมหอบลมรหอน/ตมหอบพลพงงานแสงอาทพตยร

เครพพองสลพดนนทามพน

เครพพองหพพนขหาวเกรมยบ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

อาหารปลอดภลย

   ผลพตภพณฑรผพกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวเกรมยบพพชผพกอนามพย

รายละเอกยด : ขหาวเกรมยบพพชผพกอนามพย กถพงสนาเรยจรมป มมขนาด 500g พรหอมทานมมขนาด 

150g มมวพตถลดพบหลพกจากพพชผพกเชลน ฟปกทอง มพนเทศ ใบหมลอน ผพกโขม ไขลนนทา  สมลนไพรเชลน 

กระเพา ตะไครห ใบเตย อพญชพนเปปนตหน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนกลลลมแมลบหานโคกแสมสาร

ออนไลนฑ : ขหาวเกรมยบพพชผพกอนามพยบหานโคกแหมล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ขหาวเกรมยบพพชผพกอนามพย เปปนอาหารทานเลลนเพพพอสลขภาพ นนาพพชผพกและสมลนไพรในชลมชนมา
เปปนวพตภลดพบหลพก มมคลณคลาทางโภชนาการ เหมาะสนาหรพบทลกเพศ ทลกวพย และกลลลมคนรพกสลขภาพ 
เขหาถถงลมกคหาแบบ Offine ออกบมชตพบปะลมกคหาโดยตรง รหานคหาในชลมชน โรงเรมยน รหานขายของ
ฝาก รหานคหาในโรงพยาบาล แบบ Online facebook line tiktok shoppe เขหาใจความตหองการ
ของลมกคหา ผลพตสพนคหาทมพดมมมคลณภาพไดหมาตรฐาน อย. มมขหอมมลโภชนาการมมบรพการหลพงการขาย 
(ของเสมยเปลมพยนคพน)มมโปรโมชพพนใหหลมกคหาในราคาสลง การแปรรมปผลพตภพณฑรเพพพอจนาหนลาย ผลพต
ขหาวเกรมยบพพชผพกอนามพย กถพงสนาเรยจรมป และพรหอมทาน ตหองมมเงพนทลน แรงงาน เครพพองหพพนขหาว
เกรมยบ เครพพองสลพดนนทามพน ตมหอบลมรหอน มมเครพอขลายผพกออรรแกนพกในชลมชน วพตถลดพบหลพกมาจาก
ชลมชนเพพพอเพพพมรายไดหใหหกพบชลมชน ผลพตสพนคหาใหหตรงความตหองการของลมกคหา (ขหาวเกรมยบพพช
ผพกอนามพย) ตรวจสอบคลณภาพสพนคหาใหหไดหมาตรฐาน เพพพอจพดจนาหนลาย

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

จจานวนรายไดด : 7,000
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PS65005829 : ประโยชนฑขยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหพลาสตพกทมพมมความเหนมพยวและคงทนมากขถทนเพพพอขถทนรมปผลพตภพณฑร

ใชหความรหอนในการจพดทรงเสหนพลาสตพกในการขถทนรมป

ใชหชลองทางการขายทางโซเซมยล

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระเปปาสานเศรษฐม

รายละเอกยด : ใชหขวดพลาสตพดทนาเปปนเสหนสานกระเปปาลดตหนทลนการซพทอสายรพดพลาสตพกPP

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ยางราก อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑรกระเปปาสานเจรพญจากเสหนขวดพลาสตพกเหลพอใชห โดยเดพมทมทางตนาบลยางรากมมการ
สานกระเปปาพลาสตพกpp อยลลเเลหว เราจถงมมฐานลมกคหาและหนหารหานทางตนาบลสพพงทมพเราเพพพมเตพม
จากการหนหารหานเดพมนพทนคพอการโฆษณาและขายผลพตภพณฑรทางสพพอออนไลนร เชลน Facebook 
หรพอ TikTok ทมพคนจะสามารถเหยนไดหมาก

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 11,000

หนหา 5 / 251



PS65021792 : มสลคตามสล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การหาวพตถลดพบในการหมพกทมพจะสรหางประสพทธพภาพใหหปลปยหมพกเพพพมขถทน

การหมพกตามหลพกเกณฑรถมกตหองจรพงๆเพพพอคลณภาพของปลปยหมพก

บรรจลภพณฑรทมพดมนลาเลพอกซพทอมากขถทนโดยระบลวพนผลพต หรพอ สรหางชพพอใหหผลพตภพณฑรใหหเปปนทมพรมหจพกใน

ตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : มมลคลาปลปยหมพก

รายละเอกยด : ปลปยหมพกใชหในพพชผลการเกษตร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ยางราก อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑรทมพพพฒนาใหหพพชผลทางการเกษตร ผลไมหเนลาจากสวน เศษอาหาร นนามาหมพกทนาเปปน
ปลปยชมวภาพใชหเองและจนาหนลาย โดยเดพมทมถมกพพฒนาโดยกลลลมสตรมยางรากและขายในชลมชน สพพงทมพ
เราจะเพพพมเตพมคพอการโฆษณาและขายผลพตภพณฑรทางสพพอออนไลนร เชลน Facebook หรพอ TikTok 
ทมพคนจะสามารถเหยนไดหมาก

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 4,000

หนหา 6 / 251



PS65004465 : โครงการแปรรสปผลอตภลณฑฑจากกลดวยของไรตบคศรา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองสไลดรกลหวย

ใหหคนทมพมมความรห มในชลมชนถลายทอดความรห มใหหกลล ลมวพสาหกพจขลมชน

เทคนพกการทอดกลหวยใหหกรอบ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยเบรคแตก

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรแปรรมปเพพพอสลขภาพจากกลหวยของไรลบลศรา นนามาแปรรมปในรมป

แบบของขนมทานเลลน โดยนนากลหวยนนทาหวหาสลกหลามมาทอดใหหกรอบ ไดหรสชาตความหวานจาก

กลหวย ไมลใสลนนทาตาลเหมาะสนาหรพบทลกเพศทลกวพยและผมหทมพรพกสลขภาพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงทอง อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไรลบลศรา

ออนไลนฑ : ไรลบลศรา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ดลหวยแบรคแตก เปปนผลลตภพณฑรทมพโครงการเขหาไปสนพบสนลนสพนคหาทมพมมอยล มในชลมชน ทมพวางขายใน
ตลาดนพด ใหหเปปนผลพตภพณฑรทมพมมคลณภาพไดหมาตราฐานการผลพพต โดยดนาเนพนการขอเลขทมพจดแจหง
ผลพตภพณฑร(อย.) จพดฝฝกอบรมและจพดตพทงกลลลมวพสาหกพจชลมชนเพพพอสรหางรายไดหใหหกพบคนในชลมชน 
พพฒนาออกแบบโลโกหและบรรลภพณฑรใหมลเพพพอดมดความสนใจของผมหซพทอ และพพฒนาชลองทางการ
จพดจนาหนลายทพทงออฟไลนรและออนไลนรเพพพอกระตลหนยอดขายใหหมากขถทนลล

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 10,000

หนหา 7 / 251



PS65004626 : โครงการสตงเสรอมกลคตมทอผดามลดหมกชบดานหนองรตาเรอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การยหอมผหาดหวยโคลนจากผมหทมพมมความรมหความชนานาญเฉพาะดหาน

การอบผหาจากผมหทมพมมความรมหความชนานาญเฉพาะดหาน

ไมลมม

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานมานลษยวพทยา

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลลลมทอผหามพดหมมพบหานหนองรลาเรพง

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรผหาทอมพอมพดหมมพลายขอสมเดยจพระเจหาลมกเธอ เจหาฟปาสพรพวพณ

ณวรม และลายพพนเมพอง นนามาหมพกโคลน และอบแขยงเพพพพพอเพพพมมมลคลาของสพนคหา ผหามมความยาว  

2 เมตร  มมความยาว 4 เมตร ราคา 1,500 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงทอง อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานบหานผมหใหญลบลบม

ออนไลนฑ : กลลลมวพสาหกพจชลมขนบหานหนองรลาเรพง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพมมมลคลาและเอกลพกษณรใหหกพบผลพตภพณฑรผหาทอมพอมพดหมมพโดยนนาผหาไปหมพกโคลนและทนาผหาทอ
อบแขยงโดยการนนาวพทยากรเขหามาอบรมเกมพยวกพบขพทนตอนและวพธมการทนาแกลชาวบหาน ออกแบบ
บรรจลภพณฑรและสลงเสรพมการทนาการตลาดทพทงออฟไลนรและออนไลนรรวมไปถถงจพดตพทงเปปนกลลลม
วพสาหกพจชลมชน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 30,000

หนหา 8 / 251



PS65017584 : โครงการถตานและนจกาสดมควลนไมด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาสพนคหาไปตลอยอดไดห

เอาความรมหมาประยลกตรใหหเกพดประโยชนร

จะนนาสพนคหามมการเปลมพยนแปลงสมตรของสพนคหาใหหดมขถทนมมประสพทธพภาพ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ถลานเผาถลานอพดแทลงและนนทาสหมควพนไมห

รายละเอกยด : ถลานเผาทมพใชหในครพวเรพอนและถลานอพดแทลงสรรพคลณ-ชลวยลดคลาใชลจลายในการใชห

แกชสหลหงตหม-ชลวยลดภาวะควพนนนทาสหมควพนไมหชลวยในการเกษตรสรรพคลณ-ชลวยในการเกษตร

และอพพนๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองมะคลา อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ถลานอพดแทลงและนนทาสหมควพนไมหหนองมะคลา

ออนไลนฑ : ของดมหนองมะคลา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

โครงการของเราเกมพยวกพบการเกษตรตพทงเปปาลดรายจลายเพพพมรายไดหใหหเกษตรกรทมพทนากลลลม
มะขามเทศต.หนองมะคลา
-ถลานทมพเผาออกนนาไปใชหในครพวเรพอนลดการใชหแกชสหลงตหม
-ถลานสลวนทมพเหลพอสามารถนนาไปจนาหนลายใหหเกษตรกรและชาวบหานในพพทนทมพไดหแลหวนนามาทนาถลานอพด
แทลง
-นนทาสหมควพนไมหชลวยในการเกษตร

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 9 / 251



PS65017627 : โครงการทจาลวดลายผดามลดยดอมจากสกธรรมชาตอกลบผดาทอมลดหมกชเพชชอสรดางผลอตภลณฑฑของทกช

ระลลก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาความรมหทางวพทยศาสตรรมาใชหในการทนาสมผหาและลวดลายใหหสวยงามตามแบบและตพดทน

การดพดแปลงสพพงทมพมมในตนาบลหนองมะคลาใหหเปปนลวดลายผหา

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ของทมพระลถกและเสพทอในรมปแบบตลางๆ

รายละเอกยด : ของทมพระลถก เชลน ปอกหมอน ผหาพพนคอ เสพทอ เชลน เสพทอยพด เสพทอคอปกและอพพนๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองมะคลา อ.โคกเจรพญ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ของทมพระลถกหนองมะคลา

ออนไลนฑ : ของดมหนองมะคลา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

สลงเสรพมการสรหางรายไดหใหหแกลชาวบหานทมพวลางงานและอยากทนาในการทนาของทมพระลถกและทนาเสพทอ
จะมมการจพดอบรมทนาสมเสพทอและเยยบผหาดหวยเครพพองจพกร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,000

หนหา 10 / 251



PS65002868 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑผดาทอมชอลายไทย ตจาบลเกาะแกดว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาสพนคหาจากเศษผหาทอมากเปปนพวงกลญแจ ยางรพดผม และกระเปปาใสลเหรมยญ

การหาชลองทางในการขายใหมลๆผลานตลาดออนไลนร

การยหอมสมใหหมมสมตพดและโดดเดลนโดยการใชหกรดจากธรรมชาตพเขหามาชลวย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผหาทอมพอลายไทย ตนาบลเกาะแกหว

รายละเอกยด : เปปนผหาทอมพอจากกลลลมชาวบหานวพงหพวแหวน ตนาบลเกาะแกหว ทมพมมสมาชพกกลลลม

จนานวน 15 คน เปปนกลลลมทอผหาทมพใชหเวลาทอผหาทมพวลางจากการเกษตรเพพพอหาราไดหเสรพมเลมทยง

ครอบครพวลวดลายบนผหาจะมมความเปปนเอกลพกษณรของทหองถพพน และไดหรพบการพพฒนาลายผหา

ใหหมมความทพนสมพยมากขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เกาะแกหว อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment : กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลางในจพงหวพดลพบลรม และ
อาศพยอยมลในชลมชน เปปนเพศหญพงและชายทมพมมความสนใจเกมพยวกพบผหาไทย อายลระหวลาง 30-60 ปป
Costomer Relationships : เปปนลมกคหาทมพมมความชพพนชอบในผหาไทยและนพยมสวมใสลผหาไทยโดย
สลวนใหญลจะเปปนลมกคหาประจนาและรมหจพกกพนมานาน
Channels : จพดจนาหนลายผลาน Facebook และในพพทนทมพใกลหเคมยงรวมถถงในพพทนทมพบหานหรพอลมกคหาจร
ทมพรมหจพกจากลมกคหาประจนา
Value Propositions : คลณคลาทมพลมกคหาไดหรพบเปปนคลณคลาทางจพตใจและเสรพมสรหางบลคลพกภาพใหหดม
โดยเดลนและสวยงามมมความมพพนใจ
Key Activities : กระบวกการผลพต เรพพมจากการยหอมสมผหาขถทนลายผหาและการทอผหา การบรรจล
ภพณฑร ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโม
ทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources : เทคนพคในการยหอมสมผหาการขถทนลวดลายของผหาใหหโดดเดลนและสวยงาม แรง
งานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานจากสมาชพกกลลลมทอผหาบหานวพงหพวแหวน 
Key Partners : ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจ จะมม สนานพกงาน
พพฒนาชลมชนอนาเภอโคกสนาโรงและศมนยรการศถกษานอกระบบอนาเภโคกสนาโรง
Cost Structure : ตหนทลนจะประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ คลาแรงงาน คลาบรรจลภพณฑร และคลา
สาธารณมปโภคตลางๆ
Revenue Streams : รายไดหจากการทนาธลรกพจจะเปปนการจพดจนาหนลายทางออนไลนร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 9,240

หนหา 11 / 251



PS65017152 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑกรงนกตจาบลเกาะแกดว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาสพนคหาจากกรงนกเปปนของตกแตลงบหาน

การพพฒนาสพนคหาจากกรงนกตลอยอดเปปนโคมไฟ

การพพฒนาสพนคหาจากสพพอออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กรงนกตนาบลเกาะแกหว

รายละเอกยด : กรงนกทรงจพนดม เปปนหพตกรรมของชาวบหานในตนาบลเกาะแกหว อนาเภอ

โคกสนาโรง จพงหวพดลพบลรม ทมมพหลพงจากทนาการเกษตรแลหวมมเวลามาทนากรงนก กรงนกมมลพกษณะ

ทมพมมความสวยงาม คงทนและราคาประหยพดสนใจสพนคหาสมารถตพดตลอตามชลองทางเพจเฟชบล

ค u2t for Bcg ต.เกาะแกหวอ.เภอโคกสนาโรงจ.ลพบลรม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เกาะแกหว อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment : กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมบทางภาคอมสานและภาคกลางอายล
ระหวลาง 30-60 ปปขถทนไป
Costomer Relationships :  เปปนลมกคหาทมพมมความชพพนชอบในรมปแบบกรงนกทมพมมความสวยงาม
แขยงแรงและราคาประหยพด
Channels : จพดจนาหนลายผลานเฟรชบลคพลอคหาคนกลางรวมถถงปรพชาชนทลพวไป
Value Propositions : คมณคลาทมพลมกคลาไดหรพบเปปนคลณคลาทางจพตรใจใชหงานไดหระยะเวลานาน
Key Activities :  กระบวนการผลพตเรพพมจากการหาไมหไผล ไมหกหางปลา ตะปม ลวด ชแลยค เรพพมตพทงแตล
นนาไมหไผลมาผลา มาเหลาตากแดดนนามาดพดขถทนโครงประกอบโครงซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมท
จะทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพทนคหา
Key Resources : เทคนพคในการออกแบบโครงสรหางกรงนกใหหมมความสวยงามแขยงแรงคงทน 
แรงงานทมพใชหในการผลพตคพอชาวบหานหมมลทมพ 6 และ หมมล 11 ในตนาบลเกาะแกหว 
Key Partners : ในสลวนของผมหเกมพยวขหองใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหอในธลรกพจจะมมโรงเรมยน
ตลางๆ มาศถกษาดมงาน สนานพกงานพพฒนาชลมชนอนาเภอโคกสนาโรง และ กศน.อนาเภอโคกสนาโรง
Cost Structure : ตหนทลนประกอบไปดหวยคลาวพสดลตลางๆ ในการทนาประกอบไปดหวย คลาไมหไผล ไมหกหาง
ปลา ตะปม ลวด และคลาสาธารณมปโภคตลางๆ
Revenue Streams : รายไดหจากการทนาธลรกพจจะเปปนการจพดจนาหนลายทางออนไลนรพลอคหาคน
กลางและประชาชนทลพวไป

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 10,120

หนหา 12 / 251



PS65002733 : ไผตจลกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การแปรรมปผลพตภพณฑรจากไมหไผล

การผลพตชะลอมจากไมลไผล

การพพฒนารมปแบบของชะลอม

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไผลจพกสาน

รายละเอกยด : การทนาเครพพองจพกสานจากไมหไผล > การทนาชะลอมและการทนาตะกรหา > การ

จนาหนลายผลพตภพณฑรเครพพองจพกสานจากไมหไผลจพกสานไมหไผล ผลพตภพณฑรเครพพองจพกสานถพอไดหวลา

เปปนผลงานหพตถกรรมพพทนบหานอยลางหนถพงของไทยทมพมมการสพบทอด ภมมพปปญญาทหองถพพนจากรลลน

อดมตจนถถงรลลนปปจจลบพนโดยผลานกระบวนการคพดคหนกรรมวพธมการตลางๆ ขถทนมา เพพพอใชหสรหางเปปน

เครพพองมพอเครพพองใชห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.คลองเกตล อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : The Master Farm ณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ออนไลนฑ : Page Facebook: The Master Farm และ U2T คลองเกตล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ไผลจพกสาน เปปนงานหพตถกรรมอพนทรงคลณคลาผลพตขถทนจากความคพดสรหางสรรคร ฝปมพออพนประณมต
ของคนไทยและมมการออกแบบทมพทพนสมพยประกอบกพบเปปนผลพตภพณฑรทมพทนาขถทนจากวพสดลธรรมชาตพทมพ
สามารถสรหางมมลคลาเพพพมไดห
1. Value Proposition (คลณคลาของธลรกพจ)
- ผลพตเครพพองจพกสานจากไมหไผล
- สพบสานภมมพปปญญาการทนาเครพพองจพกสานในทหองถพพน
- ยกระดพบการผลพตสพนคหาของชลมชน
- สรหางรายไดหและลดรายจลายใหหแกลชลมชน
2. Customer Segments (กลลลมลมกคหา)
- ผมหทมพสนใจในการใชหเครพพองใชหจากวพสดลธรรมชาตพ
- ผมหทมพตหองการบรรจลภพณฑรจากธรรมชาตพในการใชหบรรจลสพนคหา
3. Channels (ชลองทางการเขหาถถง)
- จพดจนาหนลายออฟไลนร รหานคหาในจพงหวพดลพบลรม, Premium KU, จลาฝมง The Master Farm
- จพดจนาหนลายออนไลนร เชลน page FB: U2T คลองเกตล, U2T platform
4. Customer Relationships (สรหางสายสพมพพนธรกพบลมกคหา)
- กพจกรรมสพพอสารทางการตลาด เชลน โฆษณา ประชาสพมพพนธร 
- สพพอสารผลานงานมพนพเกษตรแฟรร 9-11 กพนยายน 2565 ณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร
- รพบขหอเสนอแนะ และคนาตพชมจากลมกคหา ผลานชลองทางการสพพอสาร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 1,800

หนหา 13 / 251



PS65002946 : ไกตดจานอลเกษตร (ศาสตรฑ) to คลองเกตค

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การแปรรมปเนพทอไกลดนานพลเกษตร (ศาสตรร)

การแปรรมปไขลไกลดนานพลเกษตร (ศาสตรร)

การเลมทยงไกลดนานพลเกษตร (ศาสตรร)

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมการแปรรมปเนพทอสพตวรและสพตวรปปก

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไกลดนานพลเกษตร (ศาสตรร) to คลองเกตล

รายละเอกยด : -การใหหความรมหในการทนาฟารรมไกลดนา -การผลพตไกลดนา -การผลพตเนพทอและไขลไกล

ดนา -การจนาหนลายผลพตภพณฑรไกลดนา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.คลองเกตล อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : The Master Farm ณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ออนไลนฑ : Page Facebook: The Master Farm และ U2T คลองเกตล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1. Value Proposition (คลณคลาของธลรกพจ)
- เนพทอและไขลไกลดนานพลเกษตร (ศาสตรร)
- วพตถลดพบการทนาอาหารทมพสะดวกในการประกอบอาหาร
- ยกระดพบการผลพตสพนคหาของชลมชน
- สรหางรายไดหและลดรายจลายใหหแกลชลมชน 
2. Customer Segments (กลลลมลมกคหา)
- เกษตรกร และชลมชน
- ผมหทมพตหองการวพตถลดพบคลณภาพ
- รหานอาหารทมพตหองการวพตถลดพบคลณภาพ
3. Channels (ชลองทางการเขหาถถง)
- จพดจนาหนลายออฟไลนร รหานคหาในจพงหวพดลพบลรม, Premium KU, จลาฝมง The Master Farm
- จพดจนาหนลายออนไลนร เชลน page FB: U2T คลองเกตล, U2T platform
4. Customer Relationships (สรหางสายสพมพพนธรกพบลมกคหา)
- กพจกรรมสพพอสารทางการตลาด เชลน โฆษณา ประชาสพมพพนธร 
- สพพอสารผลานงานมพนพเกษตรแฟรร 9-11 กพนยายน 2565 ณ มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร
- รพบขหอเสนอแนะ และคนาตพชมจากลมกคหา ผลานชลองทางการสพพอสาร
5. Key Activities (สพพงทมพตหองทนาเพพพอขพบเคลพพอนธลรกพจ)
- การจพดการฟารรมไกล เลมทยงไกล และผลพตเนพทอและไขลไกลดนา

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 10,000

หนหา 14 / 251



PS65008987 : ผงปลายตางโรยขดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ออกแบบบรรจลภพณฑรใหมล

การออกแบบโลโกหใหมล

นนาเรพพองราวของสพนคหามาทนาใหหสพนคหานลาสนใจ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลายลางสรหางสรรคร

รายละเอกยด : ผงปลาปปนโรยขหาวในรมปแบบกระปลกขนาดเลยกและใหญล ในราคา 35 และ 50 

บาท ตามลนาดพบ มม 2 รสชาตพใหหเลพอก คพอ รสตหมยนา กพบ รสหมลาลลา โดยปลาทนามาจากเนพทอปลา

ขาวทมพอบรมควพนดหวยซพงขหาวโพด ทนาใหหมมกลพพนหอมทมพเปปนเอกลพกษณรเฉพาะตนาบลโคกสนาโรง 

และไมลมมความขมจากเนพทอปลา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกสนาโรง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ของดมตนาบลโคกสนาโรง  by U2T for BCG ของดมตนาบลโคกสนาโรง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ของดมตนาบลโคกสนาโรง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แบรนดรปลายลางสรหางสรรคร ผลพตภพณฑรผงปลาปปนโรยขหาวรสหมลาลลาและรสตหมยนา ซถพงกระบวน
การผลพตใชหวพตถลดพบและใชหแรงงานในชลมชน  ลมกคหาสามารถเลพอกรสชาตพและขนาดไดหตามความ
ตหองการ ชลองทางการจนาหนลายทพทงหนหารหานและเพจ Facebook

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 6,000

หนหา 15 / 251



PS65009114 : ตะกรดาเชชอกปอฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาเรพพองราวของสพนคหามาถลายทอดและประวพตพทนาใหหสพนคหานลาสนใจ

นนาสมและลวดลายมาใสลโดยเพพพมความหลากหลายและนลาสนใจสพนคหา เชลนจพนตนาการใหมล ทนา

เปปนลายรมปทรงตลางๆ เพพพมสมสพนใหหมมหลากหลาย

จพดจนาหนลายทางแพลตฟอรรมออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ฉพนชลวยหพทว

รายละเอกยด : ตะกรหาเชพอกปอฟางมมรมปทรงสมพเหลมพยมและหกเหลมพยม มมหลายขนาดทพทงไซสรเลยก 

กลาง ใหญล และมมลวดลาย หลายสมสพน สามารถเปปนตะกรหาเอนกประสงครในการใชหงาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.โคกสนาโรง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ของดมตนาบลโคกสนาโรง  by U2T for BCG ของดมตนาบลโคกสนาโรง

ออนไลนฑ :  ชU2T for BCG ของดมตนาบลโคกสนาโรง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลพตภพณฑรตะกรหา โดยเชพอกปอเทพอง หาไดหจากวพสดลธรรมชาตพภายในตนาบลโคกสนาโรง เปปน
ผลพตภพณฑรทมพสรหางอาชมพและรายไดห ซถพงกลลลมลมกคหาจะอยมลในชลวงอายล 25-60 ปป โดยลมกคหาสามารถ
เลพอก ขนาด สม และลวดลายไดหดหวยตนเอง โดยทางชลมชนจะมมการจนาหนลายทพทงแบบออฟไลนรและ
ออนไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 8,000

หนหา 16 / 251



PS65003550 : ตะกรดาหวายเทกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

โปรแกรมออกแบบลวดลาย

เครพพองมพออพเลกทรอนพกสร

สพพอออนไลนรตลางๆ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาหวายเทมยม

รายละเอกยด : ตะกรหาหวายเทมยม แบรนดร Takra D เปปนผลพตภพณฑรจากภมมพปปญญาชาวบหาน

ของกลลลมชาวบหานตนาบลดงมะรลมทมพมมฝปมพอประณมต มมความคพดสรหางสรรครในการออกแบบลวด

ลายจพกสาน สมสพนสวยงาม สามารถนนาไปใชหประโยชนรไดหมากมาย มมอายลการใชหงานยาวนาน 

แขยงแรง ทนทาน ไมลผลพพงงลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดงมะรลม อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลลลมตะกรหาหวายเทมยม ตนาบลดงมะรลม ในชพพอแบรนดร Takra D ตพทงอยมลทมพ ตนาบลดงมะรลม อนาเภอ
โคกสนาโรง จพงหวพดลพบลรม จพดตพทงขถทนเมพพอปป พ.ศ. 2562 เปปนกลลลมทมพรวบรวมชาวบหานทมพมมภมมพลนาเนา
อยมลทมพตนาบลดงมะรลม อนาเภอโคกสนาโรง จพงหวพดลพบลรม ซถพงมม นางลนาเนา พล ลมพวง เปปนผมหรพเรพพมกลอตพทง
กลลลมขถทนมารลวมกพบการสนพบสนลนจพดอบรมใหหความรมหในเรพพองการสานตะกรหาหวายเทมยมใหหแกลชาว
บหานจาก กศน. ตนาบลดงมะรลม ซถพงในปปจจลบพนมมจนานวนสมาชพกประมาณ 20 คน โดยมมวพตถล
ประสงครเพพพอตหองการนนาภมมพปปญญาไทยดหานการจพกสานลวดลายตลางๆมาประกอบกพบการใชห
วพสดลหวายเทมยม ทนาเปปนผลพตภพณฑรตะกรหาหวายเทมยม เพพพอใชหประโยชนรในชมวพตประจนาวพน สามารถ
สรหางรายไดหและอาชมพใหหแกลคนในชลมชน อมกทพทงยพงเปปนการอนลรพกษรภมมพปปญญาดหานการจพกสาน 
สพบทอดไวหใหหอนลชนคนรลลนหลพงไดหเรมยนรมหตลอไป ซถพงในขณะนมททางกลลลมตะกรหาหวายเทมยมตหองการทมพ
จะพพฒนา ปรพบปรลง ลวดลายและรมปทรงใหมลๆใหหมมความทพนสมพย เพพพอเพพพมกลลลมเปปาหมายของ
ลมกคหาทมพเปปนวพยรลลน อมกทพทงยพงตหองการการโฆษณาประชาสพมพพนธรในทางตรงและออนไลนร  ขยาย
ตลาดออกไปใหหเปปนทมพรมหจพกมากยพพงขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,000
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PS65003970 : ผลอตภลณฑฑมะรคม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

โปรแกรมออกแบบบรรจลภพณฑรสบมล

เครพพองซมนสบมล

อลปกรณรอพเลยกทรอนพกสร และสพพอออนไลนรตลางๆ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Remanufacture (การผลพตใหมล)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลมะรลม

รายละเอกยด : สบมลมะรลมแบรนดร D Moringa เปปนผลพตภพณฑรจากมะรลมซถพงมมอยมลเปปนจนานวนมาก

ในพพทนทมพต.ดงมะรลมมาพพฒนา ตลอยอด ใหหกลายเปปนสพนคหาใหมล สรหางอาชมพ รายไดหใหหแกลชาว

บหาน ซถพงสบมลมะรลมมมคลณประโยชนรมากมายในดหานสลขภาพและความงาม ฟฟท นฟมผพวจากการออก

แดด ชะลอวพย ผพวแขยงแรง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดงมะรลม อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มะรลม (Moringa oleifera) จพดเปปนพพชผพกพพทนบหานของคนไทย มมสรรพคลณและประโยชนรมากมาย
ทพทงทางดหานอลปโภคและบรพโภค ซถพงมะรลมเปปนไมหยพนตหนทมพโตเรยว ขถทนงลาย ทนแลหง ปลมกงลายในเขต
รหอนออกดอกภายในปปแรกทมพปลมก โดยในพพทนทมพตนาบลดงมะรลมมมจนานวนตหนมะรลมอยมลมาก นอกจาก
การนนามะรลมมาใชหในดหานการบรพโภคแลหว  ทางทมม U2Tตนาบลดงมะรลม ผมหนนาชลมชน และกลลลมชาว
บหาน จถงไดหเลยงเหยนความสนาคพญของการแปรรมปมะรลมใหหเกพดผลพตภพณฑรใหมล นพพนคพอสบมลมะรลม 
เพราะมะรลมมมสรรพคลณมากมาย เปปนแหลลงรวมวพตามพนและแรลธาตลทมพจนาเปปนทมพชลวยบนารลงสลขภาพ
และผพวพรรณอยลางเปปนธรรมชาตพ เพราะในปปจจลบพนไมลสามารถปฏพเสธไดหวลาความสวยความงาม
ตามแบบธรรมชาตพเปปนสพพงจนาเปปนในการดนารงชมวพตในยลคสมพยนมท ดพงนพทนสบมบมะรลมจถงเปปนผลพตภพณฑร
ทมพมมความนลาสนใจในการพพฒนา ตลอยอด สรหางความรมห รายไดห และอาชมพใหหแกลชาวบหานในชลมชน 
อมกทพทงยพงเปปนการอนลรพกษรตหนมะรลมซถพงเปปนตหนไมหประจนาตนาบลดงมะรลมอมกดหวย โดยแบรนดร D 
Moringa จะตหองมมการวางแผนพพฒนาผลพตภพณฑรขถทนมา ผลานการอบรม ใหหความรมหจากวพทยากร
ผมหเชมพยวชาญใหหแกลชาวบหานทมพสนใจ พพฒนารมปแบบผลพตภพณฑรใหหมมความสวยงาม ทพนสมพย สลงเสรพม
การขายดหวยการหาตลาดทมพรองรพบ เชลน ชลองทางการขายออนไลนรตลางๆ การออกบมธกพจกรรม 
การโฆษณาประชาสพมพพนธรใหหเปปนทมพรมหจพก เปปนตหน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 0
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PS65015613 : เเซตบสะดอกง ไสดกรอกอกสาน (หมสผสมสะดอกง)

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมคลณทางโปรตมน จากสลวนผสมของอาหารทางเลพอก คพอ เเมลง(จพทงหรมด)เปปนวพตถลดพบทมพ

เเปลกใหมลใหหนลาสนใจ

พพฒนาบรรจลภพณฑรใหหดมดม ทพนสมพย เเละนลาสนใจจากการออกเเบบโดยคนรลลนใหมล รวมไปถถง

การเกยบอาหารในบรรจลภพณฑรรมปแบบสมญญากาศ (Vacuum packaging)

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เเซลบสะดพทง ไสหกรอกอมสาน (หมมผสมสะดพทง)

รายละเอกยด : เเซลบสะดพทงไสหกรอกอมสาน(หมมผสมสะดพทง)ไดหปรพบเปลมพยนสลวนผสมใหหมมจพทงหรมด

ผสมเพพพอเพพพมคลณคลาทางโปรตมนเเละนนาเทรนอาหารทางเลพอกของสลขภาพเขหาตมตลาดดหวย

รสชาตพทมพกลมกลลอมเเบบไสหกรอกอมสานพอดมคนากพบภาพลพกษณรแพคเกจทมพทพนสมพยเหมาะกพบ

การขายชพทนนนาทมพมมชลองทางการซพทอขายออนไลนร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ถลลงเหลยก อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมชลมชนวพสาหกพจบหานบพวหพพง ต.ถลลงเหลยก อ.โคกสนาโรง

ออนไลนฑ : ถลลงเหลยก local shop

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เเซลบสะดพทงไสหกรอกอมสานเปปนอาหารจากสลวนผสมทางเลพอกมมโปรตมนสมงเเละมมคลถณคลาทางสาร
อาหารทมพเปปนประโยชนรนนาเขหาเทรนของอาหารทางเลพอกของสายสลขภาพทมพนนาจพทงหรมดมาเปปน
สลวนผสมของไสหกรอกอมสานทมพยพงคงรสชาตพของไสหกรอกอมสานเเบบดพทงเดพมไวหจากจลดเดลนทมพ
เเปลกใหมลมาพรหอมบรรจลภพณฑรทมพนลาสนใจจากชลมชนเปปนตพวเลพอกทมพนลาสนใจของกลลลมลมกคหาทมพ
ตหองการหาของฝากสนาหรพบเพพพอครอบครพวเเละทมพทนางานรวมถถงทลกชลวงวพยเปปนสพนคหากลลลมบรพโภค
เเบบใหมลทมพไมลซนทาเดพมโดยการเปปดตลาดในกลลลมบรพการออนไลนรเปปนหลพกนนาเสนอผลานคอนเทนตร
เกมพยวกพบตพวสพนคหาจากเดยกวพยรลลนในชลมชนผลานทางfacebookเเละtiktokเปปนหลพก

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,000
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PS65015766 : โอชา(ชาสมคนไพร)

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การปรพบปรลงรสชาตพของชาสมลนไพรไทย ใหหผสมผสานกลพบกลพพนเเบบตะวพนตกดหวยเบอรมพ ทนา

ใหหไดหรสชาตพทมพทานงลายกลมกลลอม

การออกเเบบบรรจลภพณฑรเเบบใหมลใหหทพนสมพย ออกเเบบถลงชาใหหชงงลาย สะดวกตลอการใชห คพอ 

รมปเเบบของ ถลงชา ถลงกรองชา teabag

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : โอชา(ชาสมลนไพร)

รายละเอกยด : เปปนชาสมลนไพรทมพเหมาะสนาหรพบการดมทยอกซรรลางกาย คพดคหนสมตรโดยใชห

ภมมพปปญญาชลมชนในเรพพองสมลนไพรมาประยลกตรใชห เเละปรพบปรลงรสชาตพใหหเหมาะกพบการดพพมไดห

งลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ถลลงเหลยก อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมชลมชนวพสาหกพจบหานบพวหพพง ต.ถลลงเหลยก อ.โคกสนาโรง

ออนไลนฑ : ถลลงเหลยก Local Shop

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ชาสมลนไพรออนไลนร ตพวชาเหมาะสนาหรพบการดมทยอกซรในรลางกาย มมรสชาตพละมลนทานไดหงลาย เขหา
ถถงกลลลมคนทมพรพกษาสลขภาพ วพยทนางาน จนถถงกลลลมคนเกษมยณอายล ปปจจลบพนกนาลพงทนาการพพฒนา
บรรจลภพณฑรใหมลเพพพอเพพพมความนลาสนใจของผลพตภพณฑรโดยนนาเอาเอกลพกษณรของทหองถพพนเปปนจลด
ขาย สลงเสรพม เเละประชาสพมพพนธรสพนคหาในรมปของการบอกเลลาเรพพองราวของวพฒนธรรมทหองถพพน
เพพพอเปปนจลดดถงดม ผลานทางรมปเเบบของโลกออนไลนร เชลน facebook tiktok เเละyoutube ใหห
เปปนทมพรมหจพกอยลางเเพรลหลาย ซถพงการบรพการเองกยเปปนสพพงสนาคพญจถงไดหจพดใหหมมการสพพงซพทอผลาน 
facebook เเละ tiktok   เพพพอใหหเขหาถถงลมกคหาเปปนวงกวหาง รลวมกพบการเขหาไปนนาเสนอผลงานกพบ
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรรโดยการออกบมธจพดหนหารหานเพพพอเปปนการเปปดเครพพอขลายในระดพบ
หนลวยงานของภาครพฐ  เเละหากเปปาหมายเปปนไปไดหตามเเผนอาจมมตพวเเทนจนาหนลายในรมปเเบบ
หนหารหานของชลมชน หรพอพพพทนทมพเชพงเเหลลงทลองเทมพยวในบรเวณโดยรอบ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,600
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PS65005970 : โครงการกระถางเพาะชจาจากวลสดคเหลชอใชดในชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

เพพพมมมลคลาใหหกพบกระถางรพกษรโลก จากวพสดลเหลพอใชหตามธรรมชาตพ เพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา

นนาวพสดลเหลพอใชหในชลมชนมาสรหางรายไดห

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reclamation (การเรมยกคพนเพพพอนนามาใชหซนทาหรพอ Recycle)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระถางรพกษรโลก

รายละเอกยด : ผลพตภพณรกระถางรพกษรโลกเปปนการนนาวพสดลเหลพอใชหในชลมชน อาทพ เเกลบ ขลย

มะพรหาว ฟางขหาว มาทนาเปปนกระถางเพาะชนาเพพพอสะดวกตลอการนนาตหนไมหลงปลมกและลดการใชห

ขยะพลาสตพก-วพสดลปลมกเหลพอใชหอพดกหอนเพาะตหนกลหา(กะเพราแดง)บลยอกอพดกหอนมหพศจรรยร

บรรจลงลายใชหสนาหรพบเพาะเมลยดกะเพราเเดง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.เพนมยด อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเพนมยด 2

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทพพวไป หรพอทนาการเกษตร  และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ และวพย 
Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไป 
Channels – จพดจนาหนลายผลานชลองทางตลาดออนไลนร รหานคหาในชลมชน และตลาดนพดในชลมชน 
รวมถถงจนาหนลายทมพบหานของผมหผลพตสพนคหา 
Value Propositions -  ประหยพดเวลาในการนนาตหนกลหาลงปลมก  ลดขยะพลาสตพก มมพพพชปลอด
สารพพษไวหรพบประทานในครพวเรพอน
Key Activities - การหาวพสดลเหลพอใชหในชลมชน  มาผลพตบรรจลภพณฑร  เกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง 
Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources –  วพธมในการทนากระถางเพาะชนา วพสดลเหลพอใชหในชลมชน เมลยดพพนธลรกะเพราใน
ชลมชน แรงงานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจพด
จนาหนลายสพนคหา
Key Partners – กลลลมเกษตรแมลบหานในชลมชนตนาบลเพนมยด นพกเรมยนในชลมชน โรงเรมยน โรง
พยาบาลสลงเสรพมสลขภาพตนาบล องครการบรพหารสลวนตนาบลเพนมยด 
Cost Structure –  คลาวพสดล ตหนทลนในการผลพต คลาแรงงาน คลาบรรจลภพณฑร คลาการตลาด และคลา
สาธารณมปโภคตลางๆ
Revenue Streams – รายไดหจากการทนาธลรกพจ จะไดหจากการผลพตกระถางเพาะชนา กระถาง
พรหอมปลมก โดยจพดจนาหนลายผลานชลองทางตลาดออนไลนร รหานคหาในชลมชน และตลาดนพดในชลมชน 

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 4,000
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PS65006058 : โครงการอนครลกษฑฟฟก นฟสงานจลกสานในทดองถอชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1.ปรพบปรลงรมปแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมเพพพอการจนาหนลาย

2. เพพพมมมลคลาใหหกพบงานจพกสานในชลมชนดหวยการออกแบบเปปนกระเปปาปปพ นโต เพพพอสรหางจลดขาย

ใหหกพบสพนคหา

3. นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Me design @จพกสาน

รายละเอกยด : พพฒนาผลพตภพณฑรจพกรสานจากไมหไผล เปปนเสหนพลาสตพกในการทนากระเปปาถพอ ใสล

ของ พกพาไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.เพนมยด อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเพนมยด 2

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทพพวไป ไมลจนากพดเพศ และวพย 
Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไป 
Channels – จพดจนาหนลายผลานชลองทางการตลาดออนไลนร รหานคหาในชลมชน และตลาดนพดใน
ชลมชน รวมถถงจนาหนลายทมพบหานผมหผลพตสพนคหา
Value Propositions -  ปรพบรมปทรงเปปนกระเปปาถพอใสลของ ขนาดกระทพดรพด ใชหงานในครพวเรพอน 
และใหหความสะดวกสบายในการพกพาไปใชหในสถานทมพตลางๆ 
Key Activities - เรพพมจากการจพดหาวพสดล อลปกรณรในชลมชน ไปสมลกระบวนการออกแบบผลพต และ
บรรจลภพณฑร เกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources –  กระบวนการในการเลพอกวพสดลอลปกรณร แรงงานทมพใชหในการผลพต การตลาด
และการจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Partners – กลลลมชาวบหานในชลมชนทมพมมฝปมพอในเรพพองการจพกสานตนาบลเพนมยด นพกเรมยนใน
ชลมชน โรงเรมยน อสม. องครการบรพหารสลวนตนาบลเพนมยด 
Cost Structure –  คลาวพสดลอลปกรณร ตหนทลนในการผลพต คลาแรงงาน คลาบรรจลภพณฑร คลาการตลาด 
และคลาสาธารณมปโภคตลางๆ
Revenue Streams – รายไดหจากการทนาธลรกพจ จะไดหจากการผลพตปปพ นโตโอชา และเกหาอมท โดยจพด
จนาหนลายผลานชลองทางตลาดออนไลนร รหานคหาในชลมชน และตลาดนพดในชลมชน รวมถถงจนาหนลายทมพ
บหานผมหผลพตสพนคหา

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,500
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PS65004659 : โครงการพลฒนามลนสจาปะหลลงทอดกรอบของตจาบลวลงขอนขวดาง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การสรหางแบรนผลพตภพณฑร

การเปลมพยนบรรจลภพณฑรจากถลงเปปนกระปปองพลาสตพก

การใชหเครพพองบรรจลกระปปอง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : cassava chips

รายละเอกยด : มพนสนาปะหลพงทอดกรอบ เขหมขหน มมหลายรสใหหลพทมลอง Gluten free

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงขอนขวหาง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชนวพงขอนขวหาง

ออนไลนฑ : U2T วพงขอนขวหาง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ธลรกพจมพนสนาปะหลพงทอดกรอบจะเปปนธลรกพจทมพจพดจนาหนลายสพนคหาและบรพการทมพมมคลณภาพ ตรงตาม
มาตรฐาน อย. อมกทพทงมมราคายลอมเยา สามารถจพบตหองไดห โดยเนหนไปทมพกลลลมนพยมทานขนมขบ
เคมทยวเพราะเปปนกลลลมขนาดใหญลจถงทนาใหหเปปนทมพนลาสนใจในการเจาะจงเปปนกลลลมผมหบรพโภคหลพกและ
เปปนบลคคลทมพอาศพยอยมลทพพวทลกภมมพภาคทลกเพศทลกวพย โดยสพนคหาจะจพดจนาหนลายผลานสพพอออนไลนรเชลน 
Facebook  :  U2T วพงขอนขวหาง และผลานรหานจพดจนาหนลายเชลน รหานคหาชลมชนตนาบลวพงขอนขหาง
และตนาบลใกลหเคมยง อมกทพทงยพงจพดจนาหนลายทมพ The Premium @KU รหานคหาในมหาวพทยาลพย
เกษตรศาสตรร เมพพอทนาการจพดจนาหนลายแลหวจะมมประเมพนผลการตอบรพบจากการขายเปปนประจนา
วลาสพนคหาทมพลงขายเปปนไปตามความตหองการของตลาดหรพอไมล รวมทพทงสอบถามความพถงพอใจ
ของลมกคหาหลพงการขาย มมการจพดโปรโมชพพนใหหกพบลมกคหาประจนาเมพพอซพทอสพนคหาตามจนานวนทมพกนาหนด
กยจะไดหสลวนลดและโปรโมชพพนตามทมพทางรหานกนาหนด ซถพงรายไดหจากการทนาธลรกพจ จะไดหจากการ
แปรรมปมพนสนาปะหลพงมาเปปนมพนสนาปะหลพงทอดกรอบ เพพพอจพดจนาหนลายภายในรหานตลาง ๆ เชลนรหาน
คหาชลมชนตนาบลวพงขอนขหางและตนาบลใกลหเคมยง อมกทพทงยพงจพดจนาหนลายทมพ The Premium @KU 
รหานคหาในมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร นอกจากนมทยพงขายตามสพพอออนไลนรและจากการออกบมธ
ตลาง ๆ ในสลวนของทรพพยากรทมพใชหในการผลพตคพอ มพนสนาปะหลพงพพนธลรสนาหรพบรพบประทาน เปปนมพน
สนาปะหลพงทมพสามารถทานไดหและปลอดภพย โดยแรงงานทมพใชหในการผลพตเปปนกลลลมแมลบหานในตนาบล
วพงขอนขวหางซถพงเปปนการสลงเสรพมรายไดหใหหเกษตรกรในชลมชนวพงขอนขวหาง ในธลรกพจนมทมมผมหสนพบ
สนลนการผลพตแบลงออกเปปน 3 กลลลมไดหแกล  กลลลมเกษตรกรตนาบลวพงขอนขวหางคพอ ผมหปลมกมพน
สนาปะหลพงสลงเขหาสมลกระบวนการผลพต กลลลมแมลบหานตนาบลวพงขอนขวหางคพอกลลลมแรงงานทมพใชหใน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 17,500

หนหา 23 / 251



PS65004890 : โครงการพลฒนากลดวยฉาบของตจาบลวลงขอนขวดาง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเครพพองบรรจลกระปปอง

การเปลมพยนบรรจภพณฑรจากถลงเปปนกระปปองพลาสตพก

การสรหางแบรนผลพตภพณฑรใหมล โดยการออกแบบโลโกห

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : banana chips

รายละเอกยด : เปปนกลหวยฉาบทมพมมรสหวานธรรมชาตพ กรอบ อรลอย  low sugar low sodium มม

คลณคลาทางอาหารสมง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงขอนขวหาง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชนวพงขอนขวหาง

ออนไลนฑ :  ชU2Tวพงขอนขวหาง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ธลรกพจกลหวยฉาบจะเปปนธลรกพจทมพจพดจนาหนลายสพนคหาและบรพการทมพมมคลณภาพ ตรงตามมาตรฐาน 
อย. อมกทพทงมมราคายลอมเยา สามารถจพบตหองไดห โดยเนหนไปทมพกลลลมนพยมทานขนมขบเคมทยวเพราะ
เปปนกลลลมขนาดใหญลจถงทนาใหหเปปนทมพนลาสนใจในการเจาะจงเปปนกลลลมผมหบรพโภคหลพกและเปปนบลคคลทมพ
อาศพยอยมลทพพวทลกภมมพภาคทลกเพศทลกวพย โดยสพนคหาจะจพดจนาหนลายผลานสพพอออนไลนรเชลน Facebook  
:  U2T วพงขอนขวหาง และผลานรหานจพดจนาหนลายเชลน รหานคหาชลมชนตนาบลวพงขอนขหางและตนาบลใกลห
เคมยง อมกทพทงยพงจพดจนาหนลายทมพ The Premium @KU รหานคหาในมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร เมพพอ
ทนาการจพดจนาหนลายแลหวจะมมประเมพนผลการตอบรพบจากการขายเปปนประจนาวลาสพนคหาทมพลงขาย
เปปนไปตามความตหองการของตลาดหรพอไมล รวมทพทงสอบถามความพถงพอใจของลมกคหาหลพงการ
ขาย มมการจพดโปรโมชพพนใหหกพบลมกคหาประจนาเมพพอซพทอสพนคหาตามจนานวนทมพกนาหนดกยจะไดหสลวนลดและ
โปรโมชพพนตามทมพทางรหานกนาหนด ซถพงรายไดหจากการทนาธลรกพจ จะไดหจากการแปรรมปกลหวยนนทาวหามา
เปปนกลหวยฉาบ เพพพอจพดจนาหนลายภายในรหานตลาง ๆ เชลนรหานคหาชลมชนตนาบลวพงขอนขหางและตนาบล
ใกลหเคมยง อมกทพทงยพงจพดจนาหนลายทมพ The Premium @KU รหานคหาในมหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร 
นอกจากนมทยพงขายตามสพพอออนไลนรและจากการออกบมธตลาง ๆ ในสลวนของทรพพยากรทมพใชหในการ
ผลพตคพอ กลหวยนนทาวหา ทมพนพยมปลมกในชลมชนตนาบลวพงขอนขวหางเปปนจนานวนมาก โดยแรงงานทมพใชหใน
การผลพตเปปนกลลลมแมลบหานในตนาบลวพงขอนขวหางซถพงเปปนการสลงเสรพมรายไดหใหหเกษตรกรในชลมชน
วพงขอนขวหาง ในธลรกพจนมทมมผมหสนพบสนลนการผลพตแบลงออกเปปน 3 กลลลมไดหแกล  กลลลมเกษตรกรตนาบล
วพงขอนขวหางคพอ ผมหปลมกกลหวยนนทาวหาสลงเขหาสมลกระบวนการผลพต กลลลมแมลบหานตนาบลวพงขอนขวหางคพอ
กลลลมแรงงานทมพใชหในกระบวนการผลพต และหนลวยงานราชการ เชลน องครการบรพหารสลวนตนาบลวพง

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 15,750

หนหา 24 / 251



PS65022613 : วลงจลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การเพพพมมมลคลาของผลพตภพณฑร

การออกแบบใหหความนลาสนใจ

การเพพพมชลองทางการขาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาหวายเทมยม

รายละเอกยด : ใชหของทมพหาไดหในพพทนทมพนนามาทนาเปปนตะกรหา เชลน เชพอก หวายเทมยม ฟาง เปปนตหน 

และดหวยฝปมพอของชาวบบหานในตนาบลวพงจพพนมมความพพถมพพถพน ประณมต และใสลใจในรายละเอมยด จล

งไดหตะกรหาสานทมพสวยงาม แขยงแรง ในราคายลอมเยา  เรพพมตหนเพมยง 200 บาทเปปนตหนไป

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงจพพน อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานอพพมหมม

ออนไลนฑ : อพพมหมม อพพมหมม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จากตะกรหาสานดหวยฝปมพอของชาวบหานในตนาบลทมพมมความสวย ราคาตพทงแตล 200 บาท เปปนตหนไป
แลหวแตลแบบ และมาพพฒนารมปแบบของการตลาด
โดยเพพพมชลองทางการขายในรมปแบบออนไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 25 / 251



PS65022623 : วลงจลชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบโลโกหใหหมมความนลาสนใจ

การออกแบบฉลากสพนคหา โดยระบลสลวนประกอบของผลพตภพณฑร รวมถถง story เพพพอเพพพมความ

นลาสนใจ

การผลพตบรรจลภพณฑร เพพพมมมลคลา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ทองพพบวพงจพพน

รายละเอกยด : ขนมทองพพบมมสลวนประกอบหลพกๆ คพอ แปปงขหาวเจหา แปปงมพน มะพรหาวขมดนนทาตาล

ปปบ ไขลไกล งาดนา ตหองใชหประสบการณรและความเชมพยวชาญในการผลพต และงาดนาทมพใชหจะเปปนงา

ดนาทมพไดหจากงานวพจพยของทางภาคพพชไรลนาอมกดหวย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงจพพน อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานอพพมหมม

ออนไลนฑ : อพพมหมม อพพมหมม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขนมทองพพบเปปนสพนคหาทมพชาวบหานในตนาบลผลพตขถทนมาจาภมมพปปญญาทหองถพพน ไดหคพนคหนรสชาตพทมพ
อรลอยกลมกลลอม และไดหลองทนารสชาตพใหมลๆขถทนมาอยมลตลอด ทางโครงการเลยงเหยนถถงการเพพพม
มมลคลาทางแพจเกจจพทง จถงไดหทนาแพจเกจจพทงทมพดมดม ทพนสมพยและสวยงาม สามารถขายไดหในราคาทมพ
สมงขถทน และจากการการขายแคลเปปนเพมยงขนมทานเลลน จะกลายเปปนของฝากสนาหรพบผมหใหญลไดห
อมกดหวย

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65013278 : สบสต

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การรวบรวมองครความรมหของชลมชน

การพพฒนา Package ของผลพตภพณฑร

การเพพพมมมลคลาสพทนคหาจากชลมชน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ระบบขายสพนคหาหรพอบรพการผลานชลองทางออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : W.P HERBAL SOAP

รายละเอกยด : เนหนสารสกพดจากธรรมชาตพ อลอนโดยนตลอผพว และเอาใจลมกคหาใหหเลพอกใชห

ผลพตภพณฑรทมพสกพดจากธรรมชาตพมากขถทนแทนการใชหสารสพงเคราะหร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงเพลพง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขยายตลาด: เปปดตลาดขายออนไลนร, ขยายตลาดกวหางขถทน
ปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑร : ใหหทพนสมพยมากขถทน ,ดถงดมดใจกลลลมวพยรลลนมากขถทนทพทงในเรพพองรมปลพกษณร
และสรรพคลณในการทนาความสะอาดและบนารลงผพว

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 1,780
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PS65014282 : โครงการลดตดนทคนลดมลพอษจากการผลอตดดวยสารชกวภลณฑฑของเกษตรกร ตจาบลวลงเพลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การจพดอบรม โดยมลลงเนหนการนนาวพตถลดพบทรพพยากรในชลมชนมาผสมผสานการทนาเกษตร

-

-

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : โครงการลดตหนทลนลดมลพพษจากการผลพตดหวยสารชมวภพณฑรของ

เกษตรกร ตนาบลวพงเพลพง

รายละเอกยด : จพดอบรมเพพพอพพฒนาองครความรมหแกลเกษตรกรในพพทนทมพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.วพงเพลพง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สลงเสรพมใหหเกษตรกรนนาความรมหทมพไดหจากโครงการไปใชหประโยชนรในชมวพตประจนาวพนไดห โดยแผน
การประกอบกพจกรรมเรพพมตพทนแตล การทราบถถงปปญหาของเกษตกรในพพทนทมพเพพพอใหหการตรงตลอ
ความตหองการของคนในชลมชน จากนพทนทางโครงการจะเปปนสพพอกลางในการแกหไขปปญหาดหวย
นการหาความรมหหรพอตพดตลอผมหมมความรมหเพพพอมาเปปนวพทยากรสนาหรพบการอบรม และสลดทหายคพพอการ
ตพดตามผลการใหหความรมหจากโครงการเพพพอทราบถถงประโยชนรทมพเกพดขถทนจากโครงการครพทงนมท

สรหางความรมหใหหชลมชน

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 0
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PS65011730 : สตงเสรอมและยกระดลบผลอตภลณฑฑชคมชน ตจาบลสะแกราบ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองอพดถลาน

เครพพองบดถลาน

เตาเผาถลาน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : SK LUMP CHARCOAL

รายละเอกยด : ถลานอพดแทลง คลณสมบพตพของถลานอพดแทลง ใหหความรหอนสมง ปลอดภพยไมลมมสารตก

คหางและไมลทนาลายสลขภาพ ทนทานสามารถใชหงานไดหนานกวลาถลานไมหธรรมดา ประหยพดเพราะ

ใชหไดหนาน ไมลแตก และไมลดพบ ไมลแตกประทล ไมลมมควพน ไมลมมกลพพน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.สะแกราบ อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : SK LUMP CHARCOAL

ออนไลนฑ : SK LUMP CHARCOAL

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จากการลงพพทนทมพสนารวจ และพมดคลยกพบผมหนนาชลมชนชาวบหานชลมชนตนาบลสะแกราบซถพงไดหจากการ
นนาแทลงฟฟท นไมหมาเผาเปปนถลาน พลพงงานการผลพตถลาน “ถลานอพดแทลง” รวมทพทงพพฒนาดหานสลวนผสม
ในการลดตหนทลน เพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา และสามารถสรหางอาชมพใหหกพบชาวบหานในชลมชนตนาบล
สะแกราบ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 44,500
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PS65012069 : สตงเสรอมการนจาผลผลอตเหลชอทอกงในครลวเรชอนสรดางรายไดด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ไมลมม

เตาเผาถลาน

ไมลมม

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : SK BERGAMOT CHARCOAL

รายละเอกยด : ถลานดมลดกลพพน- ชลวยดมดซพบกลพพนไมลพถงประสงคร- ดมดซพบกลพพนเหมยนจากขหาวสาร

เกลา- ดมดกลพพน ซพบกชาซจากผพกและผลไมห ชลวยยพดอายลผพกและผลไมหใหหสดนาน- ปปองกพนความ

ชพทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.สะแกราบ อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : SK BERGAMOT CHARCOAL

ออนไลนฑ : SK BERGAMOT CHARCOAL

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จากการลงพพทนทมพสนารวจ และพมดคลยกพบผมหนนาชลมชนชาวบหานชลมชนตนาบลสะแกราบ ไดหมมการพมดคลย
ถถงเรพพองพลพงงานทางดหานเชพทอเพลพง “ถลาน” กยเปปนสลวนหนถพงทมพใชหในครพวเรพอน ในการประกอบ
อาหาร ทมพตหองใชหถลานเปปนประจนาเมพพอหลายปปกลอน คนเราจะคลหนเคยและเคยชพนกพบถลานไมหเทลานพทนใน
การนนามาประกอบอาหารรวมถถงการนนาถลานกหอนมาดพบกลพพนไมลพถพงประสงครในตมหเยยน จถงไดหคหนหา
วพธมการทมพงลายตลอการแกหปปญหาในครพทงนมทเบพทองตหนไดหศถกษาขหอมมลเกมพยวกพบการดพบกลพพนในตมหเยยนทาง
อพนเตอรรเนยต ดหวยวพธมอยลางงลาย ไดหแกล กาแฟ, เบกกพทงโซดา, มะนาว และถลานสามารถดมดกลพพนไดห
เนพพองดหวยกาแฟและเบกกพทงโซดามมตหนทลนคลอนขหางสมง และมะนาวมมอายลการใชหงานนหอย เนลาเรยว 
จถงเลยงเหยนวลาถลานเปปนทางแกหปปญหาทมพดมทมพสลด จากการศถกษาเกมพยวกพบถลานดมดกลพพน ไดหพบขหอมมล
ภมมพปปญญาชาวบหานทมพสามารถนนาลมกมะกรมดมาทนาถลานดพบกลพพน เนพพองจากมะกรมดเปปนพพชทมพนพยม
ปลมกแทบทลกหลพงคาเรพอน ทนาใหหมมผลมะกรมดเปปนจนานวนมากแตลเหลพอทพทงในปรพมาณทมพเยอะ เหลพอ
ทพทงเปปนขยะ ผมหจพดทนาจถงคพดคหนโครงการถลานดพบกลพพนจากลมกมะกรมดเพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบผลผลพต
เหลพอทพทง และสามารถสรหางรายไดหใหหกพบชาวบหานในชลมชนตนาบลสะแกราบ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 7,000
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PS65005375 : ของกลดวยกลดวย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ตมหอบพลพงงานแสงอาทพตยร

ปรพบปรลงรมปแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสม

จนาหนลายสพนคหาผลาน Platform Online Facebook

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยคนาหวาน (Sweet banana bites)

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรกลหวยตากพพนธลรมะลพอลอง ผลพตดหวยโรงอบพลพงงานแสงอาทพตยร ผลาน

กรรมวพธมการผลพตทมพสะอาด ปลอดภพย มมรสหวานตามธรรมชาตพ ไมลเตพมนนทาตาลทราย และไมล

ปรลงแตลงกลพพนรส บรรจล 10 ชพทน ตลอหนถพงซอง เกยบรพกษาไดหนาน 3 เดพอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หนองแขม อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหนองแขม อนาเภอโคกสนาโรง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การพพฒนาสพนคหากลหวยตากดพงเดพมจากกลลลมของชลมชนใหหมมมาตราฐานยพพงขถทนโดยมมกลลลมเปปา
หมายทมพเปปนคนทนางานและผมหสมงอายล  โดยทนาการขายทางออนไลนร และออฟไลนร พรหอมบรพการจพด
สลงสพนคหาทพพวประเทศไทย

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,034
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PS65011822 : เกอนกวตากลดวย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรและกระบวนการผลพตกลหวยตากตกเกรด เพพพอเพพพมมมลคลา

ตมหอบพลพงงานแสงอาทพตยร

การทนาการตลาดออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : บานานลาลองดม (banana bites)

รายละเอกยด : การเพพพมมมลคลาผลพตภพณฑรกลหวยตากทมพไมลไดหมาตราฐานจากการผลพต โดยนนามา

เคลพอบชยอกโกเเลตเเละปรลงรส ใหหมมขนาดพอดมคนา ผลานกรรมวพธมการผลพตทมพสะอาด เเละ

ปลอดภพย บรรจลอยมลในกลลอง นนทาหนพก 100 กรพม (จนานวน 12 ชพทน) สามารถเกยบรพกษาไดหนาน 1

เดพอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หนองแขม อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหนองแขม อนาเภอโคกสนาโรง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การพพฒนาสพนคหาจากกลหวยตากทมตกเกรดจากกลลลมของชลมชนโดยมมกลลลมเปปาหมายทมพเปปนคนทลก
ชลวงวพยเนพพองดหวยรสชาตพทมพเขหาถถงไดหงลาย โดยทนาการขายทางออนไลนร และออฟไลนร พรหอม
บรพการจพดสลงสพนคหาทพพวประเทศไทย

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,464
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PS65003470 : ตะกรดาพลาสตอกสาน, หลวโขน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

สพนคหาทนามพอ

"-"

"-"

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reuse (การใชหซนทา)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณฑรสานพลาสตพก

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรจพกสานพลาสตพก จากกลลลมชาวบหาน ตนาบลหลลมขหาว อ.โคกสนาโรง จ.

ลพบลรม เปปนผลพตภพณฑรแฮนดรเมดจากกลลลมชาวบหาน เชลน ตะกรหา กระเปปา หรพอของชนารวยจาก

การจพกสานพลาสตพก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หลลมขหาว อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : LK Handmade

ออนไลนฑ : LK Handmade

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

กรกฎาคม 2565 เตรมยมแผนการทนาธลรกพจ การหาผมหทมพสนใจในการรลวมโครงการ หาตลาด และ
เรพพมประชลมกพบผมหนนาชลมชน และลงพพทนทมพสนารวจผมหทมพตหองการเขหารลวมจพดทนาผลพตภพณฑร
สพงหาคม 2565 หาสถานทมพรวมกลลลมชาวบหานทมพสนใจในการทนาผลพตภพณฑร เพพพอชลวยกพนทนา
ผลพตภพณฑร และสอนชาวบหานทมพสนใจแตลยพงไมลเคยทนาโดยผมหทมพเคยทนามากลอนแลหว และจพดทนา
ผลพตภพณฑรเพพพอเตรมยมจนาหนลายทางชลองทางตลางๆ ออกแบบโลโกหและบรรจลภพณฑรสนาหรพบ
ผลพตภพณฑรของเรา
กพนยายน 2565 หาตลาดเพพพอวางจนาหนลายผลพตภพณฑร หาชลองทางการจพดจนาหนลายทพทงออนไลนร
และออฟไลนร ออนไลนรเชลน Facebook Instagram Shopee Lazada ออฟไลนรเชลน ตามรหาน
ขายของOTOP หรพอตามรหานคหาทมพสนใจรพบผลพตภพณฑรของเราไปขาย หรพอออกบมธตามงาน
ตลางๆ ทนาโฆษณาตามสพพอออนไลนร ยพพงแอดโฆษณาทางชลองทาง Facebook Instagram

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 50,000
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PS65006452 : นอยมโขน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ผลพตภพณฑรทนาดหวยมพอ (handmade)

วพธมทมพทนาใหหสมแหหงเรยว

วพธมทมพทนาใหหชพทนงานคงทน แขยงแรง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ระบบขายสพนคหาหรพอบรพการผลานชลองทางออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นพยมโขน

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรแบบศพลปปวพตถล ประเภทประณมตศพลปปชลางไทย มมลพกษณะสวยงด

งามคลหายหนหากาก แตกตลางตรงทมพเปปนการสรหางแบบจนาลองรมปทรงสรหางขถทนโดยการหลลอ

ขถทนรมปดหวยกระดาษสาเกรดดม ลงรพกปปดทองประดพบดหวยอพญมณมเพชรพลอยกระจกอพนเตยม

ไปดหวยความแวววาว งดงาม ลงสมเขมยนลายลงใบหนหาถลายทอดถถงจพตวพญาณในรมปแบบหพวโขน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หลลมขหาว อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : หนลมาณพรหมทพน

ออนไลนฑ : หนลมาณพรหมทพน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กรกฏาคม 
เตรมยมพพทนทมพ ,เตรมยมแผนการทนาธลรกพจผลพตภพณฑร และสถานทมพในการผลพต 
การสอบถามความสนใจของคนในชลมชม 
ตพดตลอ ประสานงานกพบผมหนนาทหองถพพนและผมหนนาชลมชนหมมลบหาน
ลงพพทนทมพสนารวจบลคลากรผมหสนใจครลวมโครงการ
คนานวณตหนทลนใน การทนาผลพตภพ
ณฑร  รวมระเวลา 3 อาทพตยร
สพงหาคม
ทนาการคพดเลพอกบลคลากร บลคคลในชลมชนทมพสนใจรลวมทนาผลพตภพณฑร
เปปดอบรมเพพพอสอนการทนาผลพตภพณฑร
ขพทนตอนการทนาตลางๆใหหเขหาใจและสามารถทนาไดห
จพดเตรมยมอลปกรณรการทนา ผลพตภพณฑร
ใหหครบทลกขพทนตอน
เตรมยมรมปแบบการบรรจลผลพตภพณฑร 
เชลน กลลองแกหวใสหรพอกลลองกระดาษทถบ 
สรหางโลโกหชพพอผลพตภพณฑรใหหเขหาใจชพดเจน
เตรมยมวางแผนการตลาดเพพพอจพดจนาหนลาย
รวมระยะเวลา 4 อาทพตยร

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 43,500

หนหา 34 / 251



PS65003172 : ไมดกวาดเสรอมดวง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การยหอมสมของไมหกวาด

การนนาขดลวดมาทนาลวดลายบนดหามไมหกวาด

การเยยบลยอคทมพแนลนหนาเพพพอเพพพมประสพทธพภาพของไมหกวาดไมลหลลดหลลลย

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไมหกวาดเสรพมดวง

รายละเอกยด : มมสมสพนทมพสะดลดตาแปลกใหมล เพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหาใหหดมนลาใชหงานทพนสมพยมมการ

นนาเอาสมมงคลตามวพนทพทง7 มายหอมทมพดอกไมห และมมการนนทาเอาดอกไมหมงคลมาทนาเปปนทมพคลหอง

ของดหามไมหกวาด ประดลจวลา"ยพพงใชหยพพงมงคล ยพพงกวาด ยพพงรวย"

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หหวยโปปง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : หหวยโปปงซพตมท

ออนไลนฑ : ไมหกวาดเสรพมดวง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

Key patner (คมลคหา)
- กลลลมชาวบหานหหวยโปปงทมพผลพตไมหกวาด
Key Activities  (กพจกรรมหลพก)
- การสรหางเครพอขลายชลมชนในการผลพตสพนคหา
Key Resources  (ทรพพยากรทมพสนาคพญ)
- แรงงาน
- ดหามไมห
- ดอกหญหา / ดอกอหอ / ดอกแขม
- เชพอกฟาง
Value Propsitions (ขหอเสนอมมลคลา)
- การประกพนรายไดหของผมหผลพตสพนคหา
Customer Relationships (ลมกคหาสพมพพนธร)
- ประเมพนและตพดตามผลการสลงเสรพมและการผลพตเปปนประจนา
Channels (ชลองทางการตพดตลอ)
- การตพดตลอผลานทางโทรศพพทร
Customer Segments (กลลลมลมกคหา)
- กลลลมลมกคหาทมพอยมลในเมพองทมพมมพพทนทมพอยมลอาศพยอยลางจนากพด
Cost Structure (โครงสรหางตหนทลน)

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 6,900

หนหา 35 / 251



PS65053138 : ตะกรดาเชชอกมลดฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหโปรแกรมเฉพาะตพวเพพพอออกแบบลวดลาย กลอนนนาเชพอกมพดฟางมาถพก

การนนาถวดมาใชหชพทนเปปนรมปทรงตะกรหาในรมปแบบตลางๆเพพพองลายตลอการถพก และคงรมปสวยงาม

มมความคงทน แขยงแรง ไมลขถทนรา และสามารถนนามาซพกทนาความสะอาดไดห

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาเชพอกมพดฟาง

รายละเอกยด : เชพอกมพดฟางมมคลณสมบพตพ คพอ เหนมยว และมมความคงทน จถงนนาเอาเชพอกมพดฟาง

มาสานเปปน “ตระกรหาเชพอกมพดฟาง” ทมพมมลวดลายหลากสมสพนสวยงามและสามารถใชหแทนการ

ใชหถลงพลาสตพกซถพงลดขยะจากพลาสตพกและชลวยลดการเกพดภาวะโลกรหอนไดห รายละเอมยด

ตะกรหาเชพอกมพดฟาง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.หหวยโปปง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : หหวยโปปงซพตมท

ออนไลนฑ : หหวยโปปงซพตมท

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

Key patner
-กลลลมชาวบหานหหวยโปปง
ทมพผลพตตะกรนทาเชพอกมพดฟาง
ผมหจนาหนลายปปจจพยการ
ผลพต เชลน เชพอกฟาง
โครงเหลยก
รหานคหาในการฝาก
ขายสพนคหา เชลน
Shopee, Facebook
Key Activities
การสรหางเครพพอขลายชลมขนในการผลพตสพนคหาเพพพมมมลคลาของสพนคหาเดพมทมพมมอยมล
การตลอยอดสพนคหาเดพมใหหมมความหลากหลาย
Value Propsitions
มมคลณภาพ คงทน ความสวยงามและ
ลวดลายเปปนเอกลพกษณรใชหไดหในทลกโอกาส
Customer Relationships
ประเมพนและตพดตามผลการ
สลงเสรพมและการผลพตเปปนประจนา

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 6,500

หนหา 36 / 251



PS65008433 : ยาหมตองสมคนไพรไทยบดานเกาะรลง โดย สมคนไพรไทยเบญจมาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

มมการออกแบบโลโกหผลพตภพณฑรใหมลและมม QR-Code แสดงมาตรฐานของสพนคหาทมพผลานการ

รพบรองจากหนลวยงาน นอกจากนมททางผมหผลพตยพงสามารถใหหขหอมมล ความรมห ผมหทมพสนใจศถกษา

กระบวนการผลพตยาหมลองไดห

มมการใชหสพพอออนไลนรในการโปรโมทสพนคหาในรมปแบบของ Facebook Page  เพพพอเขหาถถงผมห

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การขนสลงและกระจายสพนคหา

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ยาหมลองสมลนไพร

รายละเอกยด : ยาหมลองสมลนไพรเปปนผลพตภพณฑรทมพเกมพยวกพบดมแลสลขภาพมมสรรพคลณทมพชลวย

บรรเทาอาการปวดเมพพอยตามกลหามเนพทอและขหอตลอใชหดมเพพพอชลวยบรรเทาอาการวพงเวมยน

ศมรษะ วพตถลดพบในการผลพตสามารถหาไดหตามในชลมชน ไดหแกล ยาหมลองตะไครหหอม ยาหมลอง

ขมพทนชพน ยาหมลองไพลดนา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เกาะรพง อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ยาหมลองสมลนไพรไทยบหานเกาะรพง โดย สมลนไพรไทยเบญจมาศ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเกาะรพง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ยาหมลองสมลนไพร เปปนผลพตภพณฑรทมพมมกลพพนหอมจากสมลนไพรทมพทนาใหหรมหสถกผลอนคลาย ชลวยบรรเทา
อาการปวดเมพพอยกลหามเนพทอ  แมลงสพตวรกพดตลอยและการคพดจมมกเนพพองจากหวพด สมลนไพรในยา
หมลองทนาใหหกลพพนหอมทมพชลวยในการแกหอาการคพดจมมก สารออกฤทธพธหลพกทนาใหหลดการอพกเสบและ
นนทามมกลดลงเมพพอทาใตหจมมก เหมาะสนาหรพบผมหบรพโภคทมพชพพนชอบในกลพพนและใชหสรรพคลณจากยา
หมลองสมลนไพร ทมพสามารถทพทงดมทพทงทา วพตถลดพบในการผลพตสามารถหาไดหในชลมชน บรรจลภพณฑรมม
ความคงทนและยพงรพกษาคลณภาพไดหนาน สามารถพกพาไดหสะดวก เมพพอผลพตภพณฑรเปปดใชหแลหวจะ
สามารถเกยบไวหใชหไดหนาน โดยมมคนในชลมชนมาผลพตสพนคหาจถงเปปนการสลงเสรพมใหหชลมชนมมรายไดห
เสรพม ในปปจจลบพนชลองทางออนไลนรเปปนทมพนพยมจถงมมการโปรโมททางชลองทางแพลตฟอรรมอ
อนไลนร ทาง Facebook และสพพอออนไลนร  เปปนอมกชลองทางหนถพงทมพใหหผมหบรพโภคเขหาถถงไดหงลาย

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 35,000

หนหา 37 / 251



PS65012435 : ไซรลปอดอยบดานเกาะรลง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมในรมปแบบเครพพองอพดฝากระปลกพลาสตพกแบบ PET Food Grade ทมพมมฝาดถงอลมมพ

เนมยมทมพสามารถปปองกพนไมลใหหอากาศและความชพทนเขหาไปในผลพตภพณฑรไดห

การใชหสพพอออนไลนรในการโปรโมทสพนคหาเพพพอเขหาถถงผมหบรพโภคทมพสนใจ

การแปรรมปอหอยใหหเกยบไวหใหหไดหนานและสามารถใชหรลวมกพบอาหารและเครพพองดพพมประเภทอพพนไดห 

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไซรพปอหอย

รายละเอกยด : ไซรพปอหอยเปปนผลพตภพณฑรภพณฑรทมพเกมพยวกพบการเสรพมอาหาร ทนาจากอหอยแกลจพด

แลหวมาเคมพยว จะไดหนนทาไซรพปทมพมมสมนนทาตาลอลอน มมสรรพคลณชลวยทนาใหหเครพพองดพพมหรพออาหารมมรส

ชาตพทมพกลมกลลอม หอมหวาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เกาะรพง อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไซรพปอหอยบหานเกาะรพง

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเกาะรพง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ไซรพปอหอย เปปนผลพตภพณฑรทมพเกมพยวกพบสารทดแทนความหวาน วพตถลดพบในการผลพตเปปนผลพตภพณฑรทมพ
มมอยมลในตนาบลทมพผมหผลพตปลมกอหอยคพทนนนทาเอง เนพพองจากไมลสามารถเกยบนนทาอหอยสดไดหไมลนาน จถงทนา
การเคมพยวนนทาอหอยจนเขหมขหน จนมมความเหนมยวคลหายกพบนนทาผถทงหอมหวานหรพอสามารถนนามาทด
แทนนนทาตาลไดหในการปรลงอาหารและเครพพองดพพมไดหเชลนกาแฟ หรพอ ชา ชลวยทนาใหหเครพพองดพพมหรพอ
อาหารของคลณกลมกลลอมมากขถทน ซถพงเปปนผลพตภพณฑรทมพชลวยในการเพพพมมมลคลาผลผลพตและ
สามารถสรหางรายไดหใหหกพบชลมชน เหมาะกพบผมหบรพโภคทมพตหองการสารทดแทนความหวานจาก
ธรรมชาตพ โดยจะฝากวางจนาหนลายสพนคหานมทไวหใหหกพบหนหารหานตลาดในชลมชน และนอกจากนมทยพงทนา
การโปรโมทและโฆษณาผลานทางเพจ Facebook เพราะผมหทมพสนใจผลพตภพณฑรนมทสามารถรพบรมหขลาว
สารทมพเกมพยวกพบสพนคหานมทไดหงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 10,000
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PS65014845 : ไรซฑเบอรฑ(รกช)แหลม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ดนาเนพนธลรกพจดหวยความซพพอสพตยรสลจรพต จรพงใจตลอผมหบรพโภคและพพฒนาชลมชนใหหมมประสพทธพภาพ

การออกแบบโลโกหและบรรจลภพณฑรใหหมมความทพนสมพยมากยพพงขถทนและเผยแพรลขหอมมลผลพตภพณฑร

ใหหเปปนทมพรมหจพกมากยพพงขถทนในรมปแบบของการนนาเสนอผลานชลองทางการขายออนไลนร

กระบวนการผลพตทมพมมคลณภาพการคพดสรรคร มลลงมพพนพพฒนาผลพตภพณฑรใหหมมความเปปนเลพศ มม

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   สลขอนามพยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคลมขพทนตอนการผลพตตพทงแตลตหน

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไรซรเบอรร(รมพ)แหลม

รายละเอกยด : ขหาวไรซรเบอรรรมพถพอเปปนขหาวทมพมมธาตลอาหารและแรลธาตลสมงมากทมพสลด ซถพงเปปนการ

นนาผลผลพตของชาวตนาบลเขาแหลมมาพพฒนาเพพพอสรหางมมลคลาใหหกพบสพนคหาเดพม โดยการ

พพฒนาบรรจลภพณรของขหาวใหหมมความนลาสนใจมากยพพงขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เขาแหลม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : Rice Berry Lame

ออนไลนฑ : เขาแหลม ออนไลนร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

เปปนสพนคหาออรรแกนพก กลลลมเปปาหมายคพอกลลลมคนรพกสลขภาพ สลงผลใหหธลรกพจบรพการดหานสลขภาพไดห
รพบความสนใจและทนาใหหผมหบรพโภคหพนมารพกสลขภาพมากยพพงเราจถงพพฒนาผลพตภพณฑรทมพตอบโจทยร
เทรนดรอาหารสลขภาพ เพพพอกลลลมเปปาหมายคนรพกสลขภาพ ทมพตหองการรพบประทานอาหารทมพมม
ประโยชนรทพทงดหานคลณคลาทางโภชนาการและสารอาหารสมงทมพชลวยปปองกพนโรคตลาง ๆ ผลพตภพณฑรทมพ
ปลอดภพย มมสลวนผสมมาจากธรรมชาตพรพบประทานงลาย สะดวก รวดเรยว เหมาะกพบยลคสมพยใน
ปปจจลบพนทมพสะดวกตลอการพกพาสามารถนนาไปหลลงรพบประทานทมพสถานทมพอพพนๆไดห

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,400
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PS65014992 : ตะกรดาสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ทนาตลาดออนไลนรเพพพอเผยแพรลสพนคหาในรมปแบบของการสรหางเพจ Facebook ใหหเปปนทมพรมหจพก

โดยการถลายภาพสพนคหาและแนะนนาสพนคหารวมไปถถง Promotion ของสพนคหาผลานทาง 

Messenger เพพพอสะดวกตลอลมกคหาทมพสนใจสพนคหาแตลไมลสามารถมารพบสพนคหาไดหดหวยตพวเอง ทาง

ผมหผลพตจะจพดสลงสพนคหาผลานบรพษพทขนสลง

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานพาสตพก

รายละเอกยด : ตะกรหาสานจากเสหนพลาสตพกรมไซเคพลจากพลาสตพกทมพไมลมมมมลคลานนากลพบ

มาสรหางเปปนตะกรหารมปทรงตลางๆใชหประโยชนรดหวยภมมพปปญญาของคนในทหองถพพนเพพพอสรหางราย

ไดหใหหกพบชลมชนซถพงตลอไปจะพพฒนาลวดลายและรมปทรงใหหมมความทพนสมพยมากยพพงขถทนเพพพอเพพพม

มมลคลาและคลณภาพใหหกพบสพนคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เขาแหลม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ตะกรหาสาน เขาแหลม

ออนไลนฑ : เขาแหลม ออนไลนร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสลงเสรพมการใชหตะกรหาสานเพพพอลดการใชหถลงพลาสตพก ซถพงลพกษณะของตะกรหาสานขถทนอยลลกพบ
การใชหงานของลมกคหาทมพใชหสนาหรพบจลายตลาดหรพอใสลของมมคลาตลางๆ โดยตะกรหาสานนพทนเปปนทมพนพยม
ในชลมชนและตลาดออนไลนรทมพมมการโฆษณาผลานสพพอ Social network เชลน Facebook

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 2,000
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PS65008769 : นจกาพรอกเผาจอกงหรกด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองปปดฝากระปลกพลาสตพก

กระปลกพลาสตพก PET Food Grade

นนาสพนคหาไปจนาหนลายชลองทางออนไลนรผลาน Platform Facebook

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกเผาจพทงหรมด

รายละเอกยด : นนทาพรพกเผาสมตรเขหมขหนทมพมมสลวนผสมของจพทงหรมดทมพเลมทยงโดยคนในชลมชน เเละ

นนามาเพพพมมมลคลา บรรจลใสลกระปลกทมพมมฝาปปดสนพทเกยบรพกษาไดหนาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ชพยนารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนทาพรพกเผาจพทงหรมด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชพยนารายณร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

CustomerSegmentsกลลลมลมกคหาทลกเพศทลกวพยValuePropositionไดหรพบโปรตมนจาก
จพทงหรมดChannelsเพจfacebookและรหานคหาในชลมชนCostomerRelationshipจพดโปรโม
ชพพนRevenueStreamsขายออนไลนรและรหานคหาในชลมชนKeyPartnerอบต.ชพยนารายณร และม.
เกษตรศาสตรรKeyResourcesสมตรนนทาพรพกวพตถลดพบเพาะเลมทยงจพทงหรมด

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 4,000
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PS65008811 : จอกงหรกดทอดสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองปปดฝากระปลกพลาสตพก

กระปลกพลาสตพก PET Food Grade

นนาสพนคหาไปจนาหนลายชลองทางออนไลนรผลาน Platform Facebook

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : จพทงหรมดทอดสมลนไพร

รายละเอกยด : จพทงหรมดทอดสมลนไพร เปปนผลพตภพณฑรอาหารทานเลลนทมพทนามาจากแมลงกพบ

สมลนไพรเปปนโปรตมนทางเลพอกสนาหรพบคนทมพชอบกพนอาหารทานเลลนโดยเปปนการผลพตสพนคหาทมพ

จะชลวยสรหางรายไดหเสรพมใหหชลมชนโดยการนนาสพนคหาออกสมลตลาดตลางๆและตลาดออนไลนร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ชพยนารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : จพทงหรมดทอดสมลนไพร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชพยนารายณร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

- กลลลมลมกคหาทมพอาศพยในชลมชน ไมลจนากพดเพศ
- มมการตพดตามผลความพถพงพอใจในรสชาตพ
- จพดจนาหนลายผลาน Facebook และจพดจนาหนลายรหานของฝากตามจลดพพกรถ 
- กระบวนการผลพต เรพพมจากเพาะเลมทยงจพทงหรมดเอง การผลพตและบรรจลภพณฑร สมลนไพรทมพไดห
มาตรฐานปลอดสาร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,000
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PS65032136 : การพลฒนาคคณภาพนจกาหมลกปลาชกวภาพจากเศษปลาเหลชอทอกงภายในชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงรมปแบบบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมแกลการจนาหนลายเชพงพาณพชยร

ประชาสพมพพนธรผลานสพพอออนไลนร Facebook

จนาหนลายสพนคหาออฟไลนร และออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาหมพกปลาชมวภาพตนาบลชพยบาดาล

รายละเอกยด : นนทาหมพกปลาชมวภาพตนาบลชพยบาดาลขนาด 1000 mlชลวยในการปรพบสภาพดพน 

เรลงการยลอยสลายอพนทรมยรสาร และปกปปองพพชจากศพตรมพพชโดยปราศจากสารเคมม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ชพยบาดาล อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ผลพตภพณฑร คพอ นนทาหมพกปลาชมวภาพตนาบลชพยบาดาล ขนาด 1000 มพลลพลพตร ผลพตจากเศษปลา
เหลพอทพทงภายในชลมชนนนามาบรรจลภพณฑรเพพพมมมลคลา เพพพอสรหางรายไดหใหหแกลชลมชน
ประโยชนรของนนทาหมพกปลาชมสภาพ คพอ ชลวยในการปรพบสภาพดพน เรลงการยลอยสลายอพนทรมยรสาร 
และปกปปองพพชจากศพตรมพพชโดยปราศจากสารเคมม
สามารถจพดจนาหนลายไดห 2 ชลองทาง คพอ ทางออฟไลนร โดยเรพพมจากการประชาสพมพพนธรภายในชลม
ขนสมลตนาบลใกลหเคมยง และวางจนาหนลายผลพตภพณฑรในรหานคหาชลมชน และทางออนไลนรผลานทางแอ
พพลพเคชพพนขายสพนคหา Shopee , Lazada

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดด : 0
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PS65032223 : การพลฒนาคคณภาพผลอตภลณฑฑยาดมสมคนไพร และแนวทางการจลดจจาหนตายเชองพาณอชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรยาดมสมลนไพร

ออกแบบบรรจลภพณฑรและโลโกห

ประชาสพมพพนธรและขายผลานระบบออนไลนร Facebook

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ยาดมสมลนไพร ไชโย ต.ชพยบาดาล

รายละเอกยด : ยาดมสมลนไพร ตรา ไชโย ต.ชพยบาดาล by U2Tต.ชพยบาดาล วพตถลดพบ 1. 

มะกรมดตากแหหงซอย 2. ใบเตยหอมหพพนตากแหหง3. สมลลแวหง4. ลมกระวาน 5. พรพกไทยดนา6. 

พพมเสน7. การบมร8. เมนทอลวพธมทนา : ตนาสมลลแวหง ใหหละเอมยด จากนพทนนนาสลวนผสมทพทงหมด มา

ผสมในอพตราสลวนเทลากพน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ชพยบาดาล อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ยาดมสมลนไพร เปปนผลพตภพณฑรทมพเกมพยวกพบการดมแลสลขภาพ ใชหดม มมสรรพคลณเพพพอชลวยบรรเทา
อาการวพงเวมยนศมรษะ เปปนหวพดคพดจมมก แกหเบพพอ แกหเซยง วพตถลดพบในการผลพต สามารถหาไดหตามใน
ชลมชน เชลน ผพวมะกรมด ใบเตยหอม และวพตถลดพบอพพนๆทมพไมลมม จพดหาซพทอเพพพมเตพม เชลน สมลลแวหง ลมก
กระวาน พรพกไทยดนา พพมเสน การบมร เมนทอล เปปนตหน นนาสลวนผมมาทนาการผลพตสพนคหา เปปนยา
ดมสมลนไพร ตราไชโย ต.ชพยบาดาล และจพดจนาหนลายเชพงพาณพชยร เพพพอเปปนผลพตภพณฑรทมพชลวย
สรหางรายไดหใหหแกลชลมชนไดหอมกดหวย 
โดยชลองทางการจพดจนาหนลายแบลงออกเปปน 2 แบบคพอ
1. ออฟไลนร : เสนอขายตามครพวเรพอนใหหแกลคนชลมชน , ฝากวางจนาหนลายสพนคหาตามรหานขายของ
ชนาแตลพพทนทมพภายในชลมชน
2. ออนไลนร : 
- Facebook > จพดทนา Page Facebook เพพพอเพพพมชลองทางการขาย อาจแทรกการใหหความรมห
สมลนไพรตลางๆ ( เนหนโฟกพสปรพมาณ )
- Shopee , Lazada > เพพพมชลองทางการตลาด ลงขายสพนคหา 
#อาจเพพพมมมลสพนคหาดหวยการ ทนา Packaging สนาหรพบสพพงเปปนของชนารลวยงานตลางๆ เชลน งานบวช 
งานแตลง งานศพ หรพอ เปปนของฝากไดห

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

จจานวนรายไดด : 0
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PS65019632 : กลดวยผงชงดชชม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

สามารถนนาผงกลหวยมาประกอบอาหารทนาเบเกอรรรมพ Gluten Free ใหหกลลลมผมหบรพโภคสายรพก

สลขภาพ

เปปนการถนอมอาหาร ยพดอายลกลหวยใหหเกยบไดหนานขถทน ลดfood waste

นวพตกรรมการแปรรมปกลหวยใหหอยมลนรมปแบบผงเพพพอใชหเปปนยาแกหทหองอพด ชลวยสมานแผลใน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยผงชงดพพม

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรกลหวยผงจากกลหวยนนทาวหาภายในชลมชน ขนาด 150 กรพม สนาหรพบชง

กพบนนทาอลลน ชลวยรพกษาแผลในกระเพาะอาหาร และบรรเทาอาการกรดไหลยหอน และอลดมไปดหวย

วพตามพนและแรลธาตลตลาง ๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ซพบตะเคมยน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลหวยผงเปปนการแปรรมปผลพตภพณฑรจากกลหวยนนทาวหา ซถพงเปปนพพชทมพปลมกภายในชลมชนและเปปน
ภมมพปปญญาของชาวบหาน ใชหรพกษาโรคแผลในกระเพาะอาหาร อาการกรดไหลยหอนและบรรเทา
อาการทหองเสมย โดยการนนากลหวยนนทาวหาทมพมมความสลกประมาณ 70-80 เปอรรเซยนตร มาอบใหหแหหง
แลหวนนามาบดเปปนผง และบรรจลในบรรจลภพณฑรและใสลแพยกเกจ โดยมมชลองทางจพดจนาหนลายไดหแกล 
คณะเกษตร, KU premium, Kaset fair, OTOP และชลองทางออนไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

จจานวนรายไดด : 599
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PS65019743 : นจกาอดอยไซเดอรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเครพพองมพอทมพมมความละเอมยดแมลนยนาในการวพดปรพมาณนนทาตาลและแอลกอฮอลร

การนถพงฆลาเชพพออลปกรณรกลอนการใชหงานดหวยหมหอนถพงฆลาเชพทอ

การใชหยมสตรในการถนอมอาหารและเพพพมมมลคลาจากวพตถลเดพม

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Sugarcane cider

รายละเอกยด : ไซเดอรรหมพกจากอหอยบรรจลขวด ขนาด 500 ml เปปนเครพพองดพพมะทมพเหมาะ

สนาหรพบผมหทมพรพกสลขภาพเนพพองจากชลวยกนาจพดพพษในรลางกาย (Detox) ชลวยในเรพพองการขพบถลายใหห

เปปนปกตพ และปรพบสมดลลในรลางกาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ซพบตะเคมยน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ไซเดอรรนนทาอหอยเปปนการแปรรมปผลพตภพณฑรจากอหอย ซถพงเปปนพพชทมพปลมกในชลมชน นนามาเขหาสมล
กระบวนการหมพกเพพพอเพพพมมลมคลาใหหกพบอหอย เหมาะสนาหรพบนนาไปเปปนเครพพองดพพมสลขภาพ นนาไปเปปน
ของขวพญหรพอของชนารลวยในโอกาศพพเสษตลางๆ โดยมมชลองทางจพดจนาหนลายไดหแกล คณะเกษตร, 
KU premium, Kaset fair, OTOP และชลองทางออนไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

จจานวนรายไดด : 0
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PS65053107 : ยาหมตองนจกาสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

มมการออกแบบบรรจลภพณฑรใหหดมทพนสมพย นลาใชหมากยพพงขถทน

เปปนการนนาสารสกพดจากสมลนไพรทมพมมอยมลในทหองถพพนมาเปปนสลวนผสมหลพกในยาหมลอง

ทนาการบด สกพดนนทามพนหอมระเหยในสมลนไพร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ยาหมลองสมลนไพร

รายละเอกยด : ยาหมลองสมลนไพรของซพบตะเคมยนมมความโดดเดลนในเรพพองของสารสกพด

สมลนไพรทมพเขหมขหนมมกลพพนหอม มมสรรพคลณชลวยบรรเทาอาการปวดเมพพอยกลหามเนพทอ มมกลพพนอลอน

โยนทมพใหหความรมหสถกสบาย ชลวยบรรเทาอาการไดหหลายประเภท โดยเฉพาะอาการปวดหพว วพง

เวมยนศมรษะ ปวดเมพพอยกลหามเนพทอ สล

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ซพบตะเคมยน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมม U2T จถงเขหาไปชลวยออกแบบฉลากและบรรจลภพณฑรใหมลเพพพอใหหมมความนลาดถกดมดใจผมหบรพโภค
มากยพพงขถทน เพพพอเพพพมยอดขายและสรหางตลาดหหกพบสพนคหาเดพมทมพอยมลในชลมชน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,130
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PS65031237 : สบสตหนตอไมดฝรลชง ผสมสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาเทคโนโลยมมาใชหออกแบบบรรจลภพณฑรสพนคหา

นนาเทคโนโลยมมาใชหออกแบบแบรนดรสพนคหา

นนาเทคโนโลยมมาใชหในการจนาหนลายสพนคหาผลานชลองทางแพลตฟอรรมตลางๆ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : MITREE สบมลหนลอไมหฝรพพง ผสมสมลนไพร

รายละเอกยด : สบมลหนลอไมหฝรพพง ผสมสมลนไพร ทมพมมสลวนผสมหลพกคพอหนลอไมหฝรพพง และเพพพม

สรรพคลณทางยาดหวยสมลนไพร เชลน วลานหางจระเขห,วลานรางจพด,พญายอ,นนทาผถทง,นนทามพน

มะพรหาว,เปลพอกมพงคลด สรรพคลณ ทนาใหหผพวชลลมชพพน ลดอาการแพห อาการคพน เนหนสารสกพดจาก

ธรรมชาตพ ผพวแพหงลายใชหไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ทลาดพนดนา อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.ชลมชนมมการแปรรมปผลพตภพณฑรอยมลแลหวแตลไมลมมแบรนดรสพนคหาและบรรจลภพณฑร
2.ทางทมมไดหทนาการออกแบบแบรนดรและออกแบบบรรจลภพณฑรใหหกพบผลพตภพณฑร
3.นนาบรรจลภพณฑรทมพออกแบบมาใชหในการจพดจนาหนลายสพนคหาเพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา
4.นนาผลพตภพณฑรออกจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนรดหวยแพลตฟอรรมตลางๆและทางออฟไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,000
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PS65031328 : เสดนทางทตองเทกชยวชมสวนรคกขชาตอนจกาตกวลงกดานเหลชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปปายแนะนนาเสหนทางเขหา-ออกสวนรลกขชาตพนนทาตกวพงกหานเหลพอง 2 เสหนทางหลพก

ปปายโฆษณาแหลลงทลองเทมพยวปปกหมลดสถานทมพสนาคพญ อาทพเชลน สถานทมพเชยคอพน ทมพพพก รหานคหา/

อาหาร บรพการตลางๆในเขตพพทนทมพสวนรลกขชาตพนนทาตกวพงกหานเหลพองและบรพเวณใกลหเคมยง

เพพพมชลองทางการโปรโมทแหลลงทลองเทมพยวสวนรลกขชาตพนนทาตกวพงกหานเหลพองผลานชลองทาง 

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ธลรกพจการทลองเทมพยวออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปปายแนะนนาเสหนทางไปสวนรลกขชาตพนนทาตกวพงกหานเหลพอง

รายละเอกยด : ปปายแนะนนาเสหนทางเขหา-ออก สวนรลกขชาตพนนทาตกวพงกหานเหลพอง 2 เสหนทาง

หลพก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ทลาดพนดนา อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาปปายบอกเสหนทางแหลลงทลองเทมพยวนนทาตกวพงกหานเหลพองและสวนรลกขชาตพวพงกหาน
เหลพองและออกแบบโบรชพวรรสามพพบพพบหพวขหอ“แหลลงทลองเทมพยวตนาบลทลาดพนดนา อนาเภอ
ชพยบาดาล จพงหวพดลพบลรม”เพพพอสลงเสรพมแหลลงทลองเทมพยวในชลมชนตนาบลทลาดพนดนา

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 0
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PS65031337 : ผลอตภลณฑฑกลคตมเสชชอกก ทตาดอนดจา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

คน

ฟฟม ไมหพล ลมกก

กมพ หรพอโฮงทอเสพพอ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เสพพอกก

รายละเอกยด : เสพพอพพบ ขนาด 40X30 3 พพบ ราคา 550 บาทเสพพอมหวน ขนาด 140x200 ราคา 

400 บาท***ราคาแตกตลางกพนตามลวดลายทมพทอ***

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ทลาดพนดนา อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เสพพอกกเหมาะนนาไปเปปนของฝาก จถงมมเเนวคพดทมพจะออกแบบและพพฒนาบรรจลภพณฑรใหมล เพพพอสรหาง
มมลคลาเพพพม และยพงดถงดมดความสนใจใหหตพวผลพตภพณฑร จากเดพมทมพไมลมมบรรจลภพณฑรความตหองการ
ซพทอของลมกคหาจถงยพไมลเปปนทมพนพยม

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 3,000

หนหา 50 / 251



PS65015043 : ดอกไมดอจาลา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหกระกาษประเภทตลางๆนนามาแปรรมป เชลน นนาลยอตตารมพเกลามาทนาเปปนดอกไมห

ขายผลานชลองทางออนไลนร Facebook page

กระจายสพนคหา โดยใชหบรพษพทขนสลงตลางๆ ในการกระจายสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดอกไมหอนาลา

รายละเอกยด : สพนคหาทมพผลพตจากเศษวพสดลเหลพอใชห และนนากลพบมาใชหประโยชนรทมพสรหางรายไดหใหห

กพบคนในชลมชน ดอกไมหจพนทนรหรพอพวงหรมดทมพผลพตจากกระดาษเหลพอใชห ทมพสามารถสรหาง

อาชมพและรายไดหใหหชลมชนกลอใหหเกพดประโยชนรมากมาย ไดหแกล ผมหสมงอายลและคนวลางงานใหหมมราย

ไดหทมพจะชลวยเสรพมสรหางปปจจพยพพทนฐานดหานตลาง ๆ ใหหคนในชลมชนมมความสลขและอยมลดมกพนดมไดห

อยลางมพพนคง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ทลามะนาว อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนทลามะนาว

ออนไลนฑ : ทลาบพกนาวแลนดร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การมอบดอกไมหจพนทนรในงานศพ คพอการแสดงถถงการไวหอาลพยและใหหเกมยรตพตลอผมหทมพลลวงลพบไป
แลหว และเปปนการแสดงถถงความรพก ความคพดถถงตลอผมหลลวงลพบ ซถพงเปปนการบอกกลลาววลาชลวงทมพผมห
ตายยพงมมชมวพตอยมล ไดหเปปนบลคคลทมพทนาคลณประโยชนรตลอสาธารณะ มมจพตใจเอพทอเฟฟท อและเปปนมพตร จถง
เปปนทมพระลถกถถง แมหจะเสมยชมวพตไปแลหวกยตาม 
ทางวพสาหกพจทลามะนาวมองเหยนความสนาคพญตรงนมท จถงจพดกลลลมแมลบหานและผมหวลางงานมาจพดทนา
พวงหรมด ซถพงเปปนสพญลพกษณรของการแสดงการไวหอาลพยใหหกพบผมหทมพลลวงลพบไปแลหว

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 10,000

หนหา 51 / 251



PS65021933 : สบสตชาโคล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหวพธมการอพดถลานเปปนแผลนเพพพอปปท นเปปนรมปตลางๆ เชลน กลหลาบ เตลาทอง เปปนตหน

เปปนการ Repacking ใชหการซมลสลญญากาศและใสลกลลองตพดสตพกกเกอรร เพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบ

สพนคหา

ขยายการขายบนแพลตฟรอมออนไลนรตลางๆ เชลน Facebook page

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

การขนสลงและกระจายสพนคหา

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลคารรบอน

รายละเอกยด : คลณประโยชนรของถลาน ทมพมมคลณสมบพตพในการดมดซพบสารพพษและสพพงสกปรก นอก

จากนมทยพงชลวยในเรพพองการระงพบกลพพนไดหเปปนอยลางดมเชลนกพน และนอกจากถลานไมหไผลทมพเปปนสลวน

ผสมหลพกของสบมลแลหว ยพงมมนนทาผถทงทมพใสลเขหามาเสรพม ชลวยปลอบประโลมผพว ใหหผพวนลลม สวลางกระ

จลพางใส

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ทลามะนาว อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนทลามะนาว

ออนไลนฑ : ทลาบพกนาวแลนดร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การสลงเสรพมธลรกพจชลมชน คพอนนาสพนคหา ผลพตภพณฑร หรพอของทมพมมอยมลภายในพพทนทมพมาแปรรมปจนเกพด
เปปนผลพตภพณฑรใหมล ซถพงวพสาหกพจชลมชนทลามะนาวไดหสรหางมมลคลาใหหกพบถลานโดยนนามาทนาเปปนสบมล 
เนพพองจากเปปนวพตถลดพบทมพหาไดหทพพวไปตามครพวเรพอน โดยตลาดเปปาหมายของสบมลชาโคล คพอตลาด
สพนคหาผลพตภพณฑรบนารลงผพวพรรณ กลลลมลมกคหาจะเปปนประเภททมพมมผพวพรรณหมองคลนทา แพห
ผลพตภพณฑรบนารลงผพวงลาย เพราะสบมลจากถลานจะชลวยในการดมดซพบสารพพษและสพพงสกปรก ผพวดม
กระจลางใส และนลลมขถทนเนพพองจากมมสลวนผสมของนนทาผถทง นอกจากนมทยพงชลวยในเรพพองการระงพบกลพพนไดห
เปปนอยลางดม การจพดหนลายจะจนาหนลวยโดยการฝากกพบรหานคหาในชลมชน และ Facebook page

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 9,000

หนหา 52 / 251



PS65019555 : วลสดคปลสกพลลงโสม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การตรวจวพดปรพมาณธาตลอาหารพพชในวพสดลปลมก

การประเมพนคลณสมบพตพทางกายภาพของวพสดลปลมก

การหมพกปลปยหมพกดพน

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : วพสดลปลมกพลพงโสม

รายละเอกยด : เปปนวพสดลปลมกทมพมมคลณภาพไดหรพบการรพบรอง มมธาตลอาหารทมพเหมาะสมแกลพพช 

เหมาะสมแกลการปลมกพพชไดหหลายชนพด ไมลตหองปรลงแตลง ใชหไดหเลย ใชหงานงลาย สะดวก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.นาโสม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

เนพพองจากปปจจลบพนวพสดลปลมกทมพขายตามตลาดไมลคลอยมมคลณภาพ เปปนกหอนดพนเหนมยว จถงทนาใหหคพดทมพ
จะทนาวพสดลปลมกทมพมมคลณภาพจากวพสดลทมพเหลพอใชหทางการเกษตร โดยเอาวพสดลเหลลานพทนมาหมพกเปปน
ปลปย และผสมเปปนวสลดลปลมก และมมการรองรพบจากหนลอยวงานตลางๆ เปปนวพสดลทมพปลมกไดหกพบตหนไมห
หลากหลายชนพดไมลตหองปรลงแตลงเพพพม สะดวก งลายตลอการใชหงาน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 234

หนหา 53 / 251



PS65019647 : ถคงใสตแกดวเยตอเชชอกปอถลก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

งานหพตถกรรมถพกเชพอก

-

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Repurpose (การเปลมพยนวพตถลประสงครการใชหงาน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ถลงใสลแกหวเยตพเชพอกปอถพก

รายละเอกยด : ถลงใสลแกหวเกยบความเยยนใชหเชพอกปอปปานถพกเปปนรมปทรงทมพมมขนาดพอดมกพบแกหว

เกยบความเยยน แลหวถพกเปปนลวดลายตลางๆสลพบสมเปปนลวดลายไดห มมความแขยงแรงทนทานเพราะ

วพสดลมมความเหนมยวและเบา สามารถใสลแกหวเกยบความเยยนพกพาไปไหนไดหสะดวก สามรถนนา

กลพบมาใชหซนทาไดหลดโลกรหอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.นาโสม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพฒนาเปลมพยนรมปแบบเปปนทรงกระบอกไวหสนาหรพบใสลแกหวเกยบความเยยนไดห ทนาใหหพกพาสะดวกถพอ
งลายมากขถทน เพพพมมมลคลาใหหกพบผลพตภพณฑรเดพม สามารถใชหไดหหลายครพทงลดปปญหาภาวะโลกรหอน 
ผลพตภพณฑรมมความสวยงามปราณมตแขยงแรงทนทาน สพนคหาจนาหนลายในกลลลมลมกคหาทมพอนลรพกษรงาน
หพตถกรรม กลลลมลมกคหาทมพคนานถงถถงปปญหาสภาวะโลกรหอน กลลลมลมกคหาทมพใชหแกหวเกยบความเยยน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 500

หนหา 54 / 251



PS65009644 : โครงการอบรมแปรรสป มะมตวงหาว มะนาวโหตเชชชอม เพชชอออกแบบผลอตภลณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การขายแบบอพตโนมพตพ คพอใชห Chatbot หรพอโปรแกรมตอบแชทลมกคหาอพตโนโนมพตพ เชลน Line 

chatbot

Facebook messenger

การรพบชนาระเงพนผลานทางชลองทางออนไลนรโดยเชพพอกพบธนาคารโดยตรง

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : มะมลวงหาว มะนาวโหลเชพพอม

รายละเอกยด : -มะมลวงหาว มะนาวโหลเชพพอม รสชาตพจะผสมผสาน 3 รสชาตพคพอ หวาน เปรมทยว 

เคยม กลมกลลอม เนพทอมะมลวงหาวมะนาวโหล กยจะมมความนลลมละมลน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.นพคมลนานารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : U2T นพคมลนานารายณร

ออนไลนฑ : U2T นพคมลนานารายณร,ผลไมหแปรรมป มะมลวงหาว มะนาวโหล และขนมไทยทองมหวน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

จพดอบรมแปรรมป มะมลวงหาว มะนาวโหลเชพพอม 
จพดอบรมออกแบบผลพตภพณฑร 
อบรมการจพดรมปแบบเพพพอประชาสพมพพนธร
เพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายมลลงเนหนใหหเปปนอาชมพเสรพม ของคนในตนาบลนพคมลนานารายณร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 4,200

หนหา 55 / 251



PS65017640 : โครงการอบรมออกแบบผลอตภลณฑฑ และอบรมเพชชอหาชตองทางการจลดจจาหนตายทองมดวน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การรพบชนาระเงพนผลานทางชลองทางออนไลโดยเชพพอกพบธนาคารโดยตรง

การขายแบบอพตโนมพตพ คพอใชห Chatbot หรพอโปรแกรมตอบแชทลมกคหาอพตโนโนมพตพ เชลน Line 

chatbot

Facebook messenger

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขนมทองมหวน

รายละเอกยด : ทองมหวนกรอบรสชาตพกลมกลลอม หอมละมลนดหวยกะทพสด และนนทาตาล ไขล สลวน

ผสมทมพทนาใหหมมรสชาตพทมพเปปนเอกลพกษณรแบบไทย ปปท งผลานความรหอน มมกลพพนหอมออกมาทมพเปปน

เอกลพกษณรของขนมทองมหวน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.นพคมลนานารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : U2T นพคมลนานารายณร

ออนไลนฑ : U2T นพคมลนานารายณร,ผลไมหแปรรมป มะมลวงหาว มะนาวโหล และขนมไทยทองมหวน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เปปนการชลวยสลงเสรพมการขาย หาชลองทางจพดหนลายเปปนการกระจายสพนคหาสมลตลาดในพพทนทมพตลางๆ 
ชลวยออกแบบผลพตภพณฑรสพนคหาใหหเปปนทมพสนใจแกลบรพโภค

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,500

หนหา 56 / 251



PS65011878 : กลดวยตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาบรรจลภพณฑรทมพแขยงแรง มมฝาปปดอะลมมพเนมยม และฝาพลาสตพกสนาหรพบปปดเกยบหลพงจาก

เปปดแลหว และปปองกพนสพพงเจพอปนไดห

ออกแบบโลโกหผลพตภพณฑร ทมพนลาสนใจ บอกสลวนผสมและสถานทมพผลพต

สรหาง Facebook ทมพใชหเปปนชลองทางโปรโมทผลพตภพณฑร และชลองทางซพทอขาย

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตากแมลลนาดวน

รายละเอกยด : กลหวยตากทมพเปปนผลผลพตทางการเกษตรในทหองถพพน ทมพนนามาตากในโดมและนนา

มาบรรจลในกระปลกทมพมมฝาปปดอะลมมพเนมยม สามารถเปปดรพบประทานไดหสะดวก บรรจลประมาณ 10 

ชพทน นนทาหนพกรวม 150 กรพมตลอกระปลก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บพวชลม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลหวยตากแมลลนาดวน

ออนไลนฑ : กลหวยตาก แมลลนาดวน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การใชหวพตถลดพบทมพมมในชลมชนเพพพอลดตหนทลนวพตถลดพบ มาแปรรมปใหหเปปนสพนคหาเพพพอสรหางรายไดหเสรพม
ใหหแกลคนในชลมชน ดหวยกรรมวพธมถนอมอาหารดหวยการตากแดด ตหนทลนในการผลพตตนพา ใสลในบรรจล
ภพณฑรทมพมมตหนทลนคลอนขหางสมง แตลใหหประโยชนรในการตอบสนองความตหองการผมหบรพโภคดหวยการมม
ฝาปปดทมพแนบสนพทสนาหรพบเกยบรพกษาหลพงเปปดรพบประทานแลหว แตลไมลสามารถรพบประทานใหหหมดใน
ครพทงเดมยวไดหเนพพองจากกลหวยตากมมรสหวานเกพนกวลาจะทานครพทงละ 10 ชพทน ไดหหมดกระปลก ในยลคทมพ
ทลกอยลางมมขายในแพลตฟอรรมออนไลนร ผมหบรพโภคจถงกลหาทมพจะลองสพพงของผลานออนไลนรมากยพพง
ขถทน และสะดวกตลอรหานคหาทมพจะเปปดขายผลานแพลตฟอรรมออนไลนรตลางๆ การสลงสพนคหาผลานขนสลง
ดยสะดวกยพพงขถทนดหวยการสลงไปยพงผมหบรพโภคในระยะเวลาเพมยง 3-7 วพน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 2,150

หนหา 57 / 251



PS65011894 : ถลชวทอดสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร เปปนแบบกระปลกทมพมมฝาปปดชลวยในการชลวยปปองกพนไมลใหหมมอากาศและ

ความชพทนเขหาไปในบรรจลภพณฑรไดห ทพทงยพงชลวยในการยพดอายลการเกยบรพกษาใหหไดหนานขถทน

การพพฒนาโลโกหผลพตภพณฑร ใหหมมความนลาสนใจเพพพมขถทน และบอกถถงรายละเอมยดของ

ผลพตภพณฑร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ถพพวทอดสมลนไพร ไรลลลงDuck

รายละเอกยด : ถพพวจากแปลงปลมกของเกษตรกรในพพทนทมพ นนามาทอดใสลสมลนไพรในทหองถพพนทมพ 

และนนามาบรรจลในกระปลกทมพมมฝาปปดเปปดไดห นนทาหนพกประมาณ 120 กรพม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บพวชลม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ถพพวทอดสมลนไพร

ออนไลนฑ : ถพพวทอดสมลนไพร ไรลลลงDuck

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ถพพวทอดสมลนไพร เปปนผลพตภพณฑรทมพเกพดจากการนนาผลผลพตทางการเกษตรในพพพทนทมพมาแปรรมปเพพพอ
สรหางรายไดห ซถพงผลพตภพณฑรคพอของกพนเลลน และสามารถเปปนของฝากหรพอของขวพญไดห โดยตลอ
ไปจะมมการพพฒนาบรรจลภพณฑรใหหนลาสนใจและเพพพมมมลคลา และเพพพมชลพองทางการจพดจนาหนลายทาง
ออนไลนรเพพพอเพพพมการเขหาถถงของสพนคหา

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,670

หนหา 58 / 251



PS65014989 : โครงการสตงเสรอมและสนลบสนคนการทตองเทกชยวเรกยนรสดวอถกชกวอตในชนบทของโฮมสเตยฑบดานลสก

สาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงสถานทมพปรพบภมมพทพศนร และเพพพมเสหนทางทลองเทมพยงในพพทนทมพใกลหเคมยง

นนาเทคโนโลยมดหาน IT เขหามาใชหภายในชลมชนสรหางเพจแหลลงทลองเทมพยว

การสนารวจและจพดเกยบขหอมมลของกลลลมลลกคหา

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ธลรกพจการทลองเทมพยวออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : โฮมสเตยรบหานลมกสาว

รายละเอกยด : เปปนทมพพพกเชพงทลองเทมพยว ทมพอยมลในชลมชนมมประชาชน/เกษตรกรเปปนเจหาของบหาน มม

กพจกรรมสนาหรพบนพกทลองเทมพยว  เรมยนรมหวพถมชมวพตเกษตรกรในชลมชน เชลนกพจกรรมวพถมชมวพต

เกษตรกร ปลมกผพก เลมทยงปลา อาหารพพทนบหาน การทนาไรล การเลมทยงสพตวร การทนาสวน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บหานใหมลสามพคคม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : โฮมสเตอยรบหานลมกสาว

ออนไลนฑ : baan.luksaaw

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

โฮมเสตยรบหานลมกสาว ตนาบลบหานใหมลสามพคคม อนาเภอชพยบาดาล จพงหวพดลพบลรม เปปนธลรกพจใหห
บรพการทมพพพกโฮมเสตยร ภายใตหบรรยากาศแบบธรรมชาตพ มมกพจกรรมเรมยนรมหวพถมชมวพตเกษตรกรใน
ชลมชน เปปนแหลลงทลองเทมพยวเชพงเกษตร  เนหนสรหางประสบการณรใหหกพบลมกคหาผมหพพกอาศพยเกพดความ
รมหสถกสงบ ใกลหชพดกพบธรรมชาตพ นอกจากนมทยพงมมกพจกรรมตลางๆ เชลนการปลมกพพชผพกสวนครพว แปร
รมปอาหารอยลางงลาย ขพบรถชมไรลขหาวโพด ไรลมพนสนาปะหลพง การเลมทยงแพะในชลมชน 
เปปาหมายกลลลมลมกคหาหลพกคพอ กลลลมนพกทลองเทมพยวชาวไทย อายล 30-60 ปป รายไดหระดพบปานกลาง
ขถทนไป ทมพชพพนชอบการพพกผลอนแบบใกลหชพดธรรมชาตพ อมกทพทงมมความชอบสพมผพสกพบวพถมวพฒนธรรม
ชลมชน และลมกคหาทมพมมภมมพลนาเนาในพพทนทมพ ต.บหานใหมลสามพคคมหรพอจพงหวพดใกลหเคมยงจพงหวพดลพบลรม 

แผนการใหหบรพการ ชลองทางออนไลนร ลมกคหาสามารถสอบถามขหอมมล หรพอจองหหองพพกผลาน
ทาง facebook,website, Instagram (baan.luksaaw), Line ,ประชาสพมพพนธลรรลวมกพบ agoda 
และรลวมอยมลในเพจทมพพพกในจพงหวพดลพบลรม ชลองทางออฟไลนร ลมกคหาสามารถสอบถามขหอมมลหรพอ
จองหหองพพกผลานทางโทรศพพทร ปปายโฆษณา
โบรชพวรร ในทมพสาธารณะ 
เปปาหมายการสรหางรายไดหของธลรกพจมาจากคลาบรพการทมพพพก ไดหแกลคลาทมพพพก 4 หหอง ๆ ละ 600 
บาท รายไดหทมพเพพพมขถทน 10 % จากรายไดหเดพม  คลาเขหารลวมกพจกรรมเพพพอการศถกษาวพถมชมวพตและ
วพฒนธรรมพพทนบหานรวมถถงการขายผลผลพตภายในโฮมสเตยรใหหกพบลมกคหาทมพตหองการ เปปนการ
ตลอยอดอาชมพเดพมทางการเกษตรและการพพฒนาพพทนทมพวลางใหหเกพดประโยชนรเพพพอสรหางรายไดห
เพพพมมากขถทน

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 38,000

หนหา 59 / 251



PS65015041 : โครงการทจาปคปยหมลกออนทรกยฑบดานใหมตสามลคคก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กระบวนการผลพตปลปยหมพกแบบไมลพลพกกองสมตรของวพศวกรรมแมลโจห

บรรจลภพณฑร และฉลากผลพตภพณฑร

การจพดจนาหนลาย

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลปยหมพกขมทแพะ

รายละเอกยด : ปลปยหมพกขมทแพะเปปนปลปยหมพกอพนทรมยร จากการหมพกเศษวพสดลใบไมห เศษพพช เศษ

อาหาร ผลไมห ทมพไมลใชหแลหวนนามาหมพกรลวมกพบขมทแพะทมพมมในหมมลบหานซถพงมมปรพมาณมากโดยใชหนวพต

กรรมการทนาปลปยหมพกแบบไมลพลพกกอง มาใชหจะทนาใหหไดหปลปยหมพกอพนทรมยรทมพมมคลณภาพไดหมาตรา

ฐานตามหลพกวพชา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บหานใหมลสามพคคม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนกลลลมเลมทยงแพะแกะบหานใหมลสามพคคม

ออนไลนฑ : ปลปยหมพกขมทแพะ By บหานใหมลสามพคคม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ปลปยหมพกขมทแพะ ผลพตภพณฑรใหมลของตนาบลบหานใหมลสามพคคม อนาเภอชพยบาดาล จพงหวพดลพบลรม ปลปย
หมพกขมทแพะ  คพอปลปยอพนทรมยรทมพเกพดจากการนนาซากพพช หญหา ใบไมห นนามาหมพกรวมกพนกพบขมทแพะ  
ผลานกระบวนการยลอยสลายโดยจลลรพนทรมยรจนเปลมพยนสภาพเปปนปลปยอพนทรมยร โดยจะไมลสลงผล
กระทบใด ๆ ตลอสพพงแวดลหอม  ปลปยอพนทรมยรชลวยในการปรพบปรลงคลณสมบพตพทางกายภาพของดพน ใหห
เปปนไปตามมาตราฐานของกรมวพชาการเกษตร และราคาตนพากวลาปลปยเคมม   เปปนการนนาทรพพยากร
ทมพมมอยมลในชลมชนไดหแกล ขมทแพะ ใบไมห เศษหญหาเศษฟาง มาใชหใหหเกพดประโยชนรสมงสลด  และยพงชลวย
รพกษาสพพงแวดลหอมในชลมชน 
การผลพตปลปยขมทแพะเกพดจากกลลลมเกษตรกรผมหเลมทยงแพะทมพสนใจจพดตพทงเปปนกลลลมรพฐวพสาหกพจชลมชน 
เพพพอการแปรรมปขมทแพะใหหเปปนผลพตภพณฑรเพพพอจนาหนลาย  โดยมมมาตรฐานการรพบรองการจด
ทะเบมยนปลปยอพนทรมยร  กลลลมเปปาหมายลมกคหา ไดหแกล เกษตรกรรายเกลารายใหมล กลลลมคนรพกสลขภาพ 
กลลลมคนรลลนใหมล 
แผนการผลพตปลปยหมพกขมทแพะ หลพงจากจบโครงการ 3 เดพอน คาดวลาจะสามารถผลพตปลปยหมพก 10 
ตพน จนาหนลายตพนละ 5,000 บาท (กก.ละ 5 บาท),ถลงละ 40 กก.(ราคาถลงละ 200 บาท),ถลงละ 1 กก.
(ราคาถลงละ25) และมมแผนการขายผลานชลองทางออนไลนรและออฟไลนร เชลน  Lazzda,shopee, 
facebook, กลลลมรหานคหาขนาดยลอมในชลมชน,รหานคหาจนาหนลายสพนคหาทางการเกษตร และ หจก.
การเกษตรขนาดใหญล เปปนตหน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 60 / 251



PS65032407 : การพลฒนาตราสอนคดาผลอตภลณฑฑจากขดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

รถเกมพยวขหาว

เครพพองสมขหาวพรหอมเครพพองคพดขหาว

เครพพองชพพงพรหอมเครพพองซมนถลง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวจากนาแปลงใหญล

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรแปรรมปจากขหาว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.มลวงคลอม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มมตราสพนคหาทมพดถงดมดผมหบรพโภคและมมความชพดเจน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 15,000
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PS65032411 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑ/ตราสอนคดาผลอตภลณฑฑผดาทอ/ผดาขาวมดา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองจพก

ผหาทอ

เครพพองอพดกลมบผหา

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผหาทอมลวงคลอม

รายละเอกยด : ผหาทอ ผหาขาวมหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.มลวงคลอม อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

พพฒนาบรรจลภพณฑร/ตราสพนคหา เพพพอเพพพมความนลาสนใจใหหกพบผมหบรพโภค

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 4,000
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PS65031333 : แนวทางการจลดจจาหนตายกดอนเหหดภสฐานออนทรกยฑเชองพาณอชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

โปรแกรม Facebook Page ใชหเพพพอเพพพมชลองทางการขายสพนคหาออนไลนร

โปรแกรม PhotoScape ใชหในการแตลงรมปสพนคหา เพพพอใหหสพนคหามมความนลาเชพพอถพอและดถงดมด

ความสนใจจากลมกคหาไดหมากขถทน

มมการใชหตมหอบ เพพพอทนาการอบเหยด เปปนกระบวนการในการผลพตเหยด เพพพอใหหไดหเหยดทมพสนาเรยจรมป 

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การควบคลมแสงและความรหอน

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กหอนเชพทอเหยดนางฟปาภมฐาน

รายละเอกยด : การผลพตกหอนเชพทอเหยดนางฟปาภมฐานเพพพอจนาหนลาย ของคนในชลมชนบหานโคกลหอ 

ต.มะกอกหวาน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.มะกอกหวาน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑร 1.ดอกเหยดนางฟปาภมฐานสด 2.กหอนเชพทอเหยดนางฟปาภมฐาน  ราคา 1. ดอกเหยดสด กพโล
ละ 80 บาท 2. กหอนเชพทอเหยด กหอนละ 9 - 12 บาท  กลลลมเปปาหมาย 1. กลลลมคนทพพวไป
2.อายล 15 - 65ปปขถทนไป 3. ผมหทมพใหหความสนใจ  ชลองทางการจนาหนลาย 1.จนาหนลายทมพบหาน 2. ตลาด
คลองถม 3. FACEBOOK   โปรโมชพพน 1. ดอกเหยดสดมมทพทงขายปลมก - ขายสลง 2. ขายกหอนเชพทอเหยด
เปปนชลดทดลอง เพพพอเกยบผลผลพต 10 กหอน ราคาประหยพด  ตพดตามหลพงการจนาหนลาย 1. มมวพธมสอน
การบลมกหอนเชพทอเหยดและการเกยบรพกษา  2.ตพดตามสอบถามความพถงพอใจ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65031405 : การพลฒนาคคณภาพผลอตภลณฑฑจากเหหด เพชชอจลดจจาหนตายเชองพาณอชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

โปรแกรม Photoshop ใชหสนาหรพบแตลงรมปเพพพอโปรโมทสพนคหาเพพพอการขายสพนคหาออนไลนร

โปรแกรม Canva ใชหสนาหรพบออกแบบโลโกหเพพพอใชหในบรรจลภพณฑร

โปรแกรม Facebook Page ใชหสนาหรพบเพพพมชลองทางการขายสพนคหาออนไลนร เพพพองลายตลอการ

สพพงสพนคหา

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกเผาเหยดและขหาวเกรมยบเหยด

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรทมพแปรรมปจากเหยดนางฟปาภมฐานเปปนนนทาพรพกเผาเหยดและขหาว

เกรมยบเหยด ของคนในชลมชนบหานโคกลหอ ต.มะกอกหวาน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.มะกอกหวาน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑร-นนทาพรพกเผาเหยดและขหาวเกรมยบเหยด  ราคา-นนทาพรพกเผาเหยด กระปลกละ 35 บาท  ขหาว
เกรมยบเหยด หลอละ 20บาท  กลลลมเปปาหมาย-กลลลมคนทพพวไป  อายล 15 - 65ปปขถทนไป
ชลองทางการจนาหนลาย-จนาหนลายทมพบหาน  ตลาดคลองถม  FACEBOOK  โปรโมชพพน-ซพทอนนทาพรพกเผา
เหยด 3 กระปลก ราคา 100 บาท  ตพดตามหลพงการจนาหนลาย - ตพดตามสอบถามความพถงพอใจ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65031201 : โรงสก หมสต 8 ลจานารายณฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองสมขหาว

เครพพองคพดแยกขหาว

หลลนไลลกา

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาว

รายละเอกยด : ขหาวสาร โรงสม หมมล 8 ลนานารายณร  บรรจจล ภลง 1 ก.ก.

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ลนานารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทนานาปลมกขหาว ในแตลฤดมการเกยบเกมพยวผลผลพต ผลานโรงสมของชลมชนใหหบรพการเพพพอเกษตรกร
ชาวนาตามศพกยภาพทมพตนเองมมอยมล ขหาวทมพไดหจพดสรรปปนสลวนไวหบรพโภคเองในครพวเรพอนสลวนทมพเหลพอ
มองเหยนโอกาสเกพดแนวคพดทมพจะพพฒนาตลอยอดแปรรมปจพดจนาหนลายในตลาดชลมชนและพพทนทมพใกลห
เคมยง มมอพตลพกษณรโดดเดลนเปปนมพตรกพบสพพงแวดลหอมหมลนเวมยนตามธรรมชาตพวพถมชาวนา ตหองการ
พพฒนาสนพบสนลนผลพกดพนผลพตภพณฑรและบรพการดหานBCG
    โรงสม หมมล 8 ลนานารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม ใหหบรพการสมขหาวจากชาวนาในชลมชนและพพทนทมพ
ใกลหเคมยง ขายขหาว รนาขหาว แกลบ ฟาง เนพพองจาก สถานการณรบหานเมพอง โรคโควพด ปปญหา
เศรษฐกพจ สพพงแวดลหอมทมพเปลมพยนแปลงไป ราษฎรในหมมลบหานบางสลวนเปปนเกษตรกรมมอาชมพทนานา
ปลมกขหาวไวหบรพโภคในครพวเรพอน ตลางคนตลางทนา มองเหยนโอกาสทมพจะพพฒนา สลงเสรพม ผลพกดพน
ผลพตภพณฑรและบรพการของชลมชนออกสมลตลาดอยลางเปปนระบบไดห โดยใชหองครความรมหเทคโนโลยม
และนวพตกรรม เปปนผมหประกอบการใหมล ไมลเคยประกอบธลรกพจมากลอน คาดวลาจะเรพพมดนาเนพนการไดห
ในปปจจลบพน
    ปปจจพยภายในชลมชนทมพทนาใหหไดหเปรมยบ วพถมชาวนา ธรรมชาตพสพพงแวดลหอม ทรพพยากรนนทา มมองคร
ความรมหเรพพองการทนานาปลมกขหาว ทนาเลทมพเหมาสมตลอการพพฒนาใหหดมขถทนไดหตามลนาดพบ 
    คลณภาพของสพนคหา ขาดการสนพบสนลน พพฒนา สลงเสรพมผลพกดพนใหหผลพตภพณฑรของชลมชนออก
สมลตลาดอยลางเปปนระบบและยพพงยพน สพนคหาและบรพการของชลมชนยพงไมลไดหมาตรฐานรวมทพทงการ
ออกแบบบรรจลภพณฑรหรพออพตลพกษณร ยมพหหอสพนคหาเพพพอใหหสพนคหามมความโดดเดลนนลาสนใจ การตลาด
    โอกาสทมพจะสนพบสนลนจากภาครพฐ ใหหกพจการเจรพญเตพมโตตลอไปในอนาคต ความมพพนคงทางดหาน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 10,000
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PS65038143 : วอสาหกอจชคมชนบดานเขาหนดาตลด หมสต12

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองกวน

เครพพองสกพดนนทามพน

เครพพองอบแหหง

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เศรษฐศาสตรรและการจพดการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลสมลนไพรใบแจง

รายละเอกยด : สบมล ใชหทนาความสะอาดรลางกาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ลนานารายณร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ความเปปนมาของธลรกพจ 
เนพพองจากในชลมชนมมตหนเเจงเปปนจนานวนมาก ในอดมตชาวบหานไดหนนามาใชหรพกษาอาการเจยบปปวย
ของชาวบหาน เนพพองจากตหนเเจงมมสรรพคลณทมพหลากหลายตลอมาชาวบหานจถงไดหคพดคหนเปปน
ผลพตภพณฑรสมลนไพรเเละเสรพมความงาม เชลน นนทามพนเเจง สเปรยรไลลยลง เเละสบมล
ในบทความนมทจะขอยกตพวอยลางผลพตภพณฑรทนาความสะอาดรลางกาย มมใหหผมหบรพโภคไดหเลพอกใชหใหห
เหมาะกพบสภาพผพวของแตลละบลคคลและผลพตภพณฑรสบมลเปปนเครพพองสนาอางควบคลม ทมพนพยมสามารถ
มาชนาระรลางกายเพพพอความสะอาด การตพดสพนซพทอของกลลลมผมหบรพโภคทมพชพพนชอบผลพตภพณฑรจาก
สมลนไพรไทย ดพงนพทน จถงเหยนวลาธลรกพจความสวยความงามตอบโจทยรกพบชมวพตในปปจจลบพน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 3,000

หนหา 66 / 251



PS65009382 : โครงการพลฒนาพรอกแกงตจาบลศอลาทอพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองบดพรพกแกง

เครพพองหพพนหอมตะไครห

เครพพองซมลสมญญากาศ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรพกแกงเผยดศพลาทพพยร

รายละเอกยด : พรพกแกงเผยดศพลาทพพยร รสชาตพเขหมขหน อรลอย ทานงลาย ดมตลอสลขภาพ ไมลใสลสาร

กพนบมด สามารถนนาไปประกอบอาหารไดหงลายๆใชหปรลงเมนมผพด แกงกะทพ แกงแดง เนพทอละเอมยดใหห

รสชาตพอาหารทมพละมลนกลมกลลอม พรพกแกงเนพทอหยาบ ใหหรสชาตพอาหารทมพเผยดกวลาเนพทอละเอมยด 

หอมเมยดพรพกมาก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ศพลาทพพยร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลลลมพรพกแกงศพลาทพพย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1. Value Propositions - ใชหสพนคหาทมพไดหมาตรฐาน - หากลลลมเปปาหมายในการจนาหนลายผลพตภพณฑร
2. Customer Segments - กลลลมแมลบหาน - รหานอาหาร -  กลลลมคนทมพอาศพยภาคกลาง - อายล 35 
-60 ปป
3. Channels - Facebook - Line - จนาหนลายทมพบหาน
4. Customer Relationships - ตพดตามผลลพพธรจากลมกคหา
5. Revenue Streams - รายไดหจากการขายทมพบหาน - รายไดหจากการขายออนไลนร - รายไดหขาย
สลงเกพดจากคมลคหา
6. Key Resources - สมตรทนาพรพกแกง - วพตถลดพบทมพใชห - แรงงานผลพต - การตลาดและการจพด
จนาหนลาย
7. Key Activities - พพฒนาสพนคหาใหหดมขถทน - สรหางเครพอขลายตพวแทน - เพพพมมาตรฐานสพนคหา โป
รโมทและจนาหนลายสพนคหา
8. Key Partners - องครการบรพหารสลวนตนาบลศพลาทพพยร - กลลลมวพสาหกพจชลมชนพรพกแกงศพลา
ทพพยร - บรพษพท สฤก จนากพด - มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม
9. Cost Structure - คลาวพตถลดพบ ตหนทลนในการผลพต - คลาแรงงาน - คลาบรรจลภพณฑร - คลาการ
ตลาด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 67 / 251



PS65061112 : โครงการพลฒนากลดวยฉาบซลบผาสคขตจาบลศอลาทอพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมคลณคลาใหหกพบสพนคหา

ปรพบปรลงสพนคหาและบรรจลภพณฑร

นนาสพนคหาไป จนาหนลายผลาน Platform online

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยฉาบบหานซพบผาสลข

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรกลหวยฉาบซพบผาสลขเกพดจาก การรวมกลลลมเกษตรกร ทมพมมการปลมก

กลหวยจนานวนมาก แลหวนนาไปจนาหนลายทพทงแบบเครพอ แบบหวม ทพทงสลกและดพบ พอกลหวยลหนตลาด 

จถงนนากลหวยเหลลานมทมาแปรรมปเปปนผลพตภพณฑรกลหวยฉาบ ใหหอยมลไดหนานและนนามาจพดจนาหนลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ศพลาทพพยร อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานแปลงใหญลทรพพยรผาสลข

ออนไลนฑ : นาตยา กลพพนชพทน ไรลทรพพยรผาสลข ต.ศพลาทพพยร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

KeyActivities
-ดมแลการผลพต
-ดมแลการบรรจล
-ดมแลการจพดสลง
-โปรโมทและจนาหนลายสพนคหา

ValuePropositions
-ใชหสพนคหาทมพไดหมาตรฐาน
-สรหางรายไดหใหหกลลลมเกษตรกร

CustomerRelationships
-การตพดตามผลลพพธรจากลลลมลมกคหา
-จนาหนลายสพนคหาทมพมมคลณภาพ

CustomerSegments
-กลลลมคนทมพอาศพยภาคกลาง
-16-30ปป

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,000

หนหา 68 / 251



PS65039103 : ผสดใหญตเอกยดขนมเปปป ยะ ต.หนองยายโตตะ อ.ชลยบาดาล จ.ลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบเปปนเอกลพกษณร

เพพพมสม,กลพพน,รส ผลพตภพณฑรใหหหลากหลาย

แพคเกจจพทงใหหทพนสมพย และแปลกใหมล

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมขนมหวาน

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผมหใหญลเอมยะ ขนมเปปก ยะ

รายละเอกยด : ขนมเปปก ยะทมพประกอบดหวยกลพพน,สม และใสหหลากหลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

0 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.หนองยายโตชะ อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผมหใหญลเอมยดขนมเปปก ยะ : เพพพม สม กลพพน รส ตามธรรมชาตพ, ทนาแพจเกจจพทงใหหหลากหลาย แปลกใหมล 
,เนหนทาง ออนไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 50,000

หนหา 69 / 251



PS65039109 : กลคตมแมตบดานเกษตรทตารวก ม.6 ต.หนองยายโตตะ อ.ชลยบาดาล จ.ลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เปปนงานฝปมพอ

ใชหการออกแบบเปปนเอกลพกษณร

เพลพมสมสพนผลพตภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระเปปาถพอเชพอกปอฟาง

รายละเอกยด : กระเปปาถพอเชพอกปอฟาง สมสพนสวยงาม มมหลายหลายสม หลายแบบ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

0 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.หนองยายโตชะ อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.พพฒนาการผลพตใหหหลากหลายรมปแบบ เปปนผลพตภพณฑรอเนกประสงคร เชลน กระเปปาสะพาย, ทมพ
รองแกหว

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 25,000

หนหา 70 / 251



PS65046109 : หอนโมกคล หอนมงคล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองหพวสวลานเจมยรรสนาหรพบงานหพน

สวลานใบเลพพอย

กระดาษทรายกลมสนาหรพบเครพพองเจมยรร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หพนโมกลล หพนมงคล

รายละเอกยด : หพนโมกลลเปปนหพนทมพเกพดจากธรรมชาตพทมพมมลวดลายนพบหลายพพนปปจถงเชพพอวลาเปปน

สพพงมงคล

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.หหวยหพน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.ชลมชนมมการแปรรมปผลพตภพณฑรอยมลแลหวแตลไมลมมแบรนดรสพนคหาและบรรจลภพณฑร
2.ทมมไดหทนาการออกแบบแบรนดรและออกแบบบรรจลภพณฑรใหหผลพตภพณฑร
3.นนาบรรจลภพณฑรทมพออกแบบใชหในการจพดจนาหนลายผลพตภพณฑรเพพพอเพพพมมมลคลาของตพวผลพตภพณฑร
4.นนาผลพตภพณฑรออกจนาหนลายผลานทางชลองทางออนไลนรดหวยแพลตฟอรรมตลางๆและทางออ
ฟไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 10,000
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PS65046118 : ดอนใบมะขามเทศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาสพพงของทมพมมอยมลมาเพพพมมมลคลา

ทนานนาเทคโนโลยมมาออกแบบบรรจลภพณฑร

เทคโนโลยมมาชลวยในการจพดจนาหนลายทางออนไลนร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดพนใบมะขามเทศ

รายละเอกยด : ใบมะขามเทศเปปนพพชตระกมลถพพวซถพงมมสลวนชลวยใหหพพชเจรพญเตพบโตไดหดม เหมาะกพบ

การปลมกพพชทลกชนพด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.หหวยหพน อ.ชพยบาดาล จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.ในพพทนทมพตนาบลหหวยหพนมมการปลมกตหนมะขามเทศเปปนจนานวนมากและมะขามเทศจะออกเปปนชลวง 
จถงจนาหนลายไดหแคลชลวงฤดมกาล จถงคพดนนาใบมะขามเทศมาเพพพมมมลคลาและสามารถจนาหนลายนอกฤดม
กาล
2.นนาใบมะขามเทศมาผสมใหหกลายเปปนดพนพรหอมปลมก
3.นนาสพพงทมพมมอยมลแลหวมาทนาใหหเกพดมมลคลาเพพพมขถทน
5.ผลพตดพนพรหอมปลมกพรหอมสาธพตใหหชลมชน
6.ออกแบบบรรจลภพณฑรและแบรนดร
7.นนาบรรจลภพณฑรออกจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนร ในแพลตฟอรรมตลางๆและทางออฟไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65004746 : การพลฒนาสอนคดาผดาบาตอก ลายดอกมณฑาทอพยฑ เพชชอสตงเสรอมอลตลลกษณฑชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

สพพอโซเชมยลมมเดมย

ผหาลายดอกมณฑาทพพยร

การถลายภาพเผพพอการโฆษณาและประชาสพมพพนธร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผหาบาตพกลายดอกมณฑาทพพยร

รายละเอกยด : การนนาเอาอพตลพกษณรของดอกมณฑาทพพยรทมพเปปนดอกไมหศพกดพธประจนาวพดไลยร มา

ออกแบบลงบนผหาบาตพก ใหหมมรมปแบบทมพทพนสมพยเพพพอเปปนการเพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหาของทมพระลถก 

จนนนาไปสมลการสรหางอาชมพสรหางรายไดหใหหคนในทหองถพพน และเปปนการเพพพมรายไดหหมลนเวมยนใน

ชลมชน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.เขาสมอคอน อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรชลมชนตนาบลเขาสมอคอน

ออนไลนฑ : U2T ผลพตภพณฑรชลมชนตนาบลเขาสมอคอน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Key Partners
1. องครการบรพหารสลวนตนาบลเขาสมอคอน
2. กนานพน/ผมหใหญลบหาน/ผมหนนาชลมชน ตนาบนเขาสมอคอน
3. กลลลมประชาชนตนาบลเขาสมอคอน
4. สนานพกงานเทศบาลตนาบลทลาโขลง
5. ชมรมรพกษรวพดไลยร

Key Activities
การผลพต/การบรรจล/การจพดสลง
สรหางContent โปรโมทและจนาหนลายสพนคหา

Value Propositions
เสพทอทมพเปปนอพตลพกษณรประจนาตนาบล
เครพพองแตลงกาย

Customer Relations
การตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอผลพตภพณฑร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65004749 : การพลฒนาสอนคดาของทกชระลลกจากเมลหดกระทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

สพพอโซเชมยลในการประชาสพมพพนธร

นวพตกรรมจากเมลยดกระทพง

การถลายภาพโฆษณาเพพพอการประชาสพมพพนธร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สรหอยขหอมพอเมลยดกระทพง

รายละเอกยด : นนาเอาอพตลพกษณรทางวพฒนธรรม มาออกแบบสพนคหาวพฒนธรรมในรมปแบบ

สรหอยขหอมพอทมพผลพตจากเมลยดกระทพง ใหหมมรมปแบบทมพทพนสมพยเพพพอเปปนการเพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา

ของทมพระลถก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.เขาสมอคอน อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรชลมชนตนาบลเขาสมอคอน

ออนไลนฑ : U2T ผลพตภพณฑรชลมชนตนาบลเขาสมอคอน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑรสรหอยขหอมพอเมลยดกระทพง
Key Partners
-องครการบรพหารสลวนตนาบลเขาสมอคอน
-กนานพน/ผมหใหญลบหาน/ผมหนนาชลมชน ตนาบลเขาสมอคอน
-กลลลมประชาชนตนาบลเขาสมอคอน
-สนานพกงานเทศบาลตนาบลทลาโขลง
-ชมรมรพกษรวพดไลยร

Key Activities
-การผลพต/บรรจล/จพดสลง
-สรหาง content โปรโมทและจนาหนลายสพนคหา

Value Propositions
-เปปนเครพพองประดพบ/เสรพมสรหางบลคลพกภาพ
-เปปนวพตถลมงคล/ใชหยถดเหนมพยวจพตใจ

Customer Relations
-การตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไปใชห

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 12,000
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PS65007128 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑประเภทอาหารเพชชอยกระดลบคคณภาพชกวอตและเศรษฐกอจ

ชคมชนตจาบลโคกสลคด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการออกแบบผลพตภพณฑร

นวพตกรรมและเทคโนโลยมสพพอออนไลนร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : แหนมสหมบหานคลองเมลา

รายละเอกยด : รสชาตพอรลอยกลมกลลอม หอมของสมลนไพรและเครพพองเทศ รสสพมผพสทมพนลลม

ละมลน มมโปรตมนจากวพตถลดพบ สรรพคลณตลาง ๆ จากสมลนไพรไทย รพบประทานงลาย สามารถนนา

ไปประกอบอาหารไดหหลากหลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โคกสลลด อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 15 ปปขถทนไป เปปนกลลลมคนทมพ
Customer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไปและรพบประกพน
คลณภาพสพนคหา และมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาเดพมดหวยสลวนลด 10 เปอรรเซยนตร แถมสพนคหาใหห
ลมกคหาทมพซพทอสพนคหาจนานวน 10 ชพทนขถทนไป
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook, Line OA, TikTok, Shopee, Lazada, Youtube 
แหลลงจนาหนลายสพนคหาในชลมชนโคกสลลด, แหลลงผลพตสพนคหา 
Value Propositions – รสชาตพอรลอยกลมกลลอม หอมสมลนไพรและเครพพองเทศ รสสพมผพสนลลม
ละมลน 
มมโปรตมนจากวพตถลดพบ สรรพคลณตลาง ๆ จากสมลนไพรไทย รพบประทานงลาย สามารถนนาไปประกอบ
อาหารไดหหลากหลาย
Key Activities – ดมแลวพตถลดพบโดยการคพดสรรวพตถลดพบทมพมมคลณภาพ ลหางทนาความสะอาดดหวย
กระบวนการทมพเขหมงวดทลกขพทนตอนการผลพต บรรจลในบรรจลภพณฑรทมพสรหางขถทนจากวพสดลทหองถพพนทมพมม
คลณภาพ ปลอดภพย และทพนสมพย สรหาง  Storytelling เพพพอโปรโมทและจนาหนลายสพนคหา 
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย วพตถลดพบไดหแกล เนพทอสพตวร (หมม, ไกล, ปลา) 
เหยด สมลนไพรปลอดสารพพษ แรงงานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน งบ
ประมาณทมพจพดสรรใหหแกลโครงการ
Key Partners – ในสลวนของผมหเกมพยวขหองใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจจะมมเกษตร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,200
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PS65008007 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑประเภทอาหารเพชชอยกระดลบคคณภาพชกวอตและเศรษฐกอจ

ชคมชนตจาบลโคกสลคด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการออกแบบผลพตภพณฑร

นวพตกรรมและเทคโนโลยมสพพอออนไลนร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมสมลนไพร

รายละเอกยด : แพยคละ 6 ลมก ราคา 60 บาท มมความหอมของสมลนไพร รสชาตพเคยมและมพนพอ

เหมาะ กนาลพงดม ไขลแดงเนพทอแนลน มมโปรตมนและสรรพคลณตลาง ๆ จากสมลนไพรไทย มมความ

สะดวกสบายในการรพบประทานและสามารถนนาไปประกอบอาหารไดหหลากหลาย โดยเกยบไดห

นานถถง 1 เดพอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โคกสลลด อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ ไมลจนากพดอายล เปปนกลลลมคนทมพรพกษรสลขภาพและชอบรพบประทานอาหารประเภทไขลและ
สมลนไพร
Customer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไปและรพบประกพน
คลณภาพสพนคหา และมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาเดพมดหวยสลวนลด 10 เปอรรเซยนตร แถมสพนคหาใหห
ลมกคหาทมพซพทอสพนคหาจนานวน 10 ชพทนขถทนไป
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook, Line OA, TikTok, Shopee, Lazada, Youtube 
แหลลงจนาหนลายสพนคหาในชลมชนโคกสลลด, แหลลงผลพตสพนคหา 
Value Propositions – มมความหอมของสมลนไพร รสชาตพเคยมและมพนพอเหมาะ กนาลพงดม ไขลแดง
เนพทอแนลน มมโปรตมนและสรรพคลณตลาง ๆ จากสมลนไพรไทย มมความสะดวกสบายในการรพบประทาน
และสามารถนนาไปประกอบอาหารไดหหลากหลาย โดยเกยบไดหนานถถง 1 เดพอน
Key Activities - ดมแลวพตถลดพบโดยการคพดสรรวพตถลดพบทมพมมคลณภาพ ลหางทนาความสะอาดดหวย
กระบวนการทมพเขหมงวดทลกขพทนตอนการผพด บรรจลในบรรจลภพณฑรทมพสรหางขถทงจากวพสดลทหองถพพนทมพมม
คลณภาพ ปลอดภพย และทพนสมพย สรหาง  Storytelling เพพพอโปรโมทและจนาหนลายสพนคหา
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย ไขลเปปดและสมลนไพรไทยหรพอสมลนไพร
ทหองถพพน เชลน ใบเตยหอม ฝาง ขมพทนชพน อพญชพน ตะไครห ใบมะกรมด เปปนตหน แรงงานทมพใชหในการผลพต
ซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน งบประมาณทมพจพดสรรใหหแกลโครงการ 
Key Partners – ในสลวนของผมหเกมพยวขหองใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจจะมมเกษตร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,000
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PS65015431 : การพลฒนาและแปรรสปผลอตภลณฑฑสครลบจากจมสกขดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จพดทนาสพนคหา/บรพการทมพมมบรรจลภพณฑรใหมลๆ ใหหเหมาะสมเพพพอการจพดจนาหนลาย

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

การกระจายสพนคหาสมลชลมชนหรพอตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สครพบจมมกขหาว

รายละเอกยด : หอมกลพพนจมมกขหาว ผลพตมาจากวพตถลดพบธรรมชาตพ ปราศจากสารเคมม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาวลหง อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สปาทลาวลหง-Spa Thawung

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085970322310

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมพมาของการจพดทนาผลพตภพณฑรสครพบจมมกขหาว คพอ ในตนาบลทลาวลหง อนาเภอทลาวลหง จพงหวพดลพบลรม 
ทนาเกษตรกรรมเปปนอาชมพหลพกและผลผลพตทมพสนาคพญ คพอ ขหาว และขหาวยพงสามารถนนามาทนา
ผลพตภพณฑรในรมปแบบอพพนๆ ไดหเพพพมเตพม เชลน จมมกขหาว นนทานมจากขหาว เปปนตหน ดพงนพทน กลลลมดนาเนพน
งานจถงเหยนประโยชนรจากจมมกขหาวทมพมมคลณคลาทางอาหารสมงและดนาเนพนการจพดทนาผลพตภพณฑร
สครพบจมมกขหาว จลดเดลนของผลพตภพณฑรนมทคพอ ชลวยบนารลงผพวพรรณลดเรพอนรพทวรอย ตหานอนลมมล
อพสระนอกจากนมทมม วพตามพนบมและวพตามพนอม ยพงชลวยรพกษาความสมดลลของฮอรรโมนและบนารลงผพว
พรรณชลวยชะลอการแกลกลอนวพยอพนควรอมกดหวยแผนธลรกพจทมพตหองการพพฒนา คพอ มลลงเนหนไปทมพเพพพม
ชลองทางการขายในรมปแบบออนไลนร เพพพมความหลากหลายบรรจลภพณฑรทมพนลาดถงดมดใจ รวมไปถถง
โลโกหทมพเปปนตพวตนของ ผลพตภพณฑรสครพบจมมกขหาว โดยมมแผนธลรกพจ Business Model Canvas ทมพ
คาดวลาจะเปปนแผนธลรกพจในอนาคต

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,900
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PS65029260 : สบสตนจกานมจมสกขดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การโฆษณาประชาสพมพพนธรและแนะนนาโปรโมชพพนใหหกพบสพนคหา

จพดทนาสพนคหา/บรพการทมพมมบรรจลภพณฑรใหมลๆ ใหหเหมาะสมเพพพอการจพดจนาหนลาย

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลนนทานมจมมกขหาว

รายละเอกยด : เปปนสบมลทมพทนาจากนนทานมจมมกขหาว มมกลพพนของขหาวทมพหอมนลาใชห ชลวยขจพดสพพงสกปรก

ตามรลางกาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาวลหง อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สปา ทลาวลหง

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085970322310

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมพมาของการจพดทนาผลพตภพณฑรสบมลนนทานมจมมกขหาว คพอ ในตนาบลทลาวลหง อนาเภอทลาวลหง จพงหวพดลพบลรม 
ทนาเกษตรกรรมเปปนอาชมพหลพกและผลผลพตทมพสนาคพญ คพอ ขหาว และขหาวยพงสามารถนนามาทนา
ผลพตภพณฑรในรมปแบบอพพนๆ ไดหเพพพมเตพม เชลน จมมกขหาว นนทานมจากขหาว เปปนตหน ดพงนพทน กลลลมดนาเนพน
งานจถงเหยนประโยชนรจากจมมกขหาวทมพมมคลณคลาทางอาหารสมงและดนาเนพนการจพดทนาผลพตภพณฑรสบมล
นนทานมจมมกขหาว จลดเดลนของผลพตภพณฑรนมทคพอ ชลวยบนารลงผพวพรรณลดเรพอนรพทวรอย ตหานอนลมมล
อพสระนอกจากนมทมม วพตามพนบมและวพตามพนอม ยพงชลวยรพกษาความสมดลลของฮอรรโมนและบนารลงผพว
พรรณชลวยชะลอการแกลกลอนวพยอพนควรอมกดหวยแผนธลรกพจทมพตหองการพพฒนา คพอ มลลงเนหนไปทมพเพพพม
ชลองทางการขายในรมปแบบออนไลนร เพพพมความหลากหลายบรรจลภพณฑรทมพนลาดถงดมดใจ รวมไปถถง
โลโกหทมพเปปนตพวตนของ ผลพตภพณฑรสบมลนนทานมจมมกขหาว โดยมมแผนธลรกพจ Business Model 
Canvas ทมพคาดวลาจะเปปนแผนธลรกพจในอนาคต

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

จจานวนรายไดด : 2,000
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PS65005365 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑของฝาก ตจาบลบางคสด อจาเภอทตาวคดง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหมล

ยกระดพบผลพตภพณฑรกลหวยตากจากพลพงงานแสงอาทพตยร

ชลองทางจพดจนาหนลายบนแพรตฟอรรมออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตากจากพลพงงานแสงอาทพตยร

รายละเอกยด : กลหวยตากจากพลพงงานแสงอาทพตยร คพดสายพพนธร ลดม จากสวนในชลมชนตนาบล

บางคมหสะอาด อรลอย ไดหสลขภาพ หวานธรรมชาตพ ปราศจากสารเคมมตลางๆ เชลน ไมลเจพอสม ไมล

แตลงกลพพนสพงเคราะหร และไมลใสลสารกพนบมด รวมทพทงผลพตภพณฑรกลหวยตากจากพลพงแสงอาทพตยร

สามารถเกยบไดหนานถถง 4 เดพอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.บางคมห อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ทลกเพศทลกวพย เพราะเปปนกลลลมคนทมพชอบบรพโภคกลหวยตากแบบความหวานจากธรรมชาตพ
Customer Relationships – มมการตพดตามสอบถามความพถงพอใจกพบลมกคหาทมพซพทอไป วลาหลพง
จากรพบประทานแลหวเปปนอยลางไร รสชาตพดมหรพอไมล และนนาผลตอบรพบมาชลวยในการ review สพนคหา
ดหวย พรหอมทพทงมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาโปรโมชพพน ซพทอครบ 10 กลลอง แถม 1 กลลองหรพอ ซพทอ
ครบ 5 กลลองขถทนไป สลงฟรม
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook ทมพนมพตนาบลบางคมห ตลาดนพดวพดทลาราบ ทลกวพนพฤหพสบดม
และวพนอาทพตยร ตลาดประชารพฐบรพเวณอนาเภอทลาวลหง บรพเวณหนหาองครการบรพหารสลวนตนาบลทลาวลหง 
รวมถถงจนาหนลายทมพบหาน 
Value Propositions - คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอ ผลพตภพณฑรกลหวยตากจากพลพงแสงอาทพตยร
ทมพมมรสชาตพหวานจากธรรมชาตพ รวมทพทงมมวพธมการบลมแบบธรรมชาตพ ไมลใชหสารเคมมใด ๆ ทพทงสพทน  ไมล
เจพอสม ไมลแตลงกลพพนสพงเคราะหร และไมลใสลสารกพนบมด อายลผลพตภพณฑรกลหวยตากจากพลพงแสง
อาทพตยรอยมลไดหนานถถง 4 เดพอน
Key Activities - กระบวนการผลพต สรหางคลณภาพของสพนคหากลหวยตากใหหไดหมาตรฐานและ
สะอาด และออกแบบบรรจลภพณฑรทมพเปปนมพตรกพบธรรมชาตพ ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะทนา
การเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย สมตรทนากลหวยตากจากพลพงแสง
อาทพตยร วพตถลดพบจากชลมชนตนาบลบางคมห แรงงานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกใน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 9,000
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PS65005585 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑของฝาก ตจาบลบางคสด อจาเภอทตาวคดง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ชลองทางจพดจนาหนลายสพนคหาบนแพลตฟอรรมออนไลนร

การพพฒนาผลพตภพณฑรนนทาพรพกเผาสมตรเดยดบางคมห

การออกแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหมล

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกสมตรเดยดบางคมห

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรนนทาพรพกเดยดบางคมห ทนาสดใหมล อรลอยถมกปาก    รสชาตพซพกดซหาดสะใจ 

ไมลใสลวพตถลกพนเสมยทลกชนพดและบรรจลนนทาพรพกเผาในภาชนะบรรจลทมพสะอาด ผนถกไดหเรมยบรหอย 

ปปองกพนการปนเปฟท อนจากสพพงสกปรกภายนอกหรพอความชพทน และไมลดมดซถมไขมพนจาก

ผลพตภพณฑร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.บางคมห อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เพราะเปปนกลลลมคนทมพชอบบรพโภคผลพตภพณฑรนนทาพรพก และนนา
นนทาพรพกไปใชหประกอบอาหารตลาง ๆ ไดห
Customer Relationships – มมการตพดตามสอบถามความพถงพอใจกพบลมกคหาทมพซพทอไป  วลาหลพง
จากรพบประทานแลหวเปปนอยลางไร รสชาตพดมหรพอไมล และนนาผลตอบรพบมาชลวยในการ Review 
สพนคหาดหวย พรหอมทพทงมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหา ไดหแกล แจกฟรม ชพมฟรม ,ซพทอ10 กระปลก แถมฟรม 
1 กระปลก และซพทอครบ 5 กระปลก สลงฟรม
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook ทมพนมพตนาบลบางคมห ตลาดนพดวพดทลาราบ ทลกวพนพฤหพสบดม
และวพนอาทพตยร และตลาดประชารพฐบรพเวณอนาเภอทลาวลหง บรพเวณหนหาองครการบรพหารสลวนตนาบล
ทลาวลหง รวมถถงจนาหนลายทมพบหาน 
Value Propositions - คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอ ผลพตภพณฑรนนทาพรพกเดยดบางคมห ทนาสดใหมล 
อรลอยถมกปาก    รสชาตพซพกดซหาดสะใจ ไมลใสลวพตถลกพนเสมยทลกชนพดและบรรจลนนทาพรพกเผาในภาชนะ
บรรจลทมพสะอาด ผนถกไดหเรมยบรหอย ปปองกพนการปนเปฟท อนจากสพพงสกปรกภายนอกหรพอความชพทน 
และไมลดมดซถมไขมพนจากผลพตภพณฑร
Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการใชหวพตถลดพบทหองถพพนทพทงหมดคพดเลพอกอยลางดม โดย
ไมลรพบจากแหลลงอพพน คลณภาพความอรลอยจถงคงทมพและไดหมาตรฐาน สามารถนนาไปประกอบอาหาร
ตลาง ๆ ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโป
รโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 7,500
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PS65012146 : การพลฒนาและแปรรสปผลอตภลณฑฑสบสตจากนจกาขดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมทางการเกษตร

นวพตกรรมการหลอบรรจลภพณฑร

นวพตกรรมนนทานมขหาวผสมเมลยดขหาวยดสครพบผพว

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Khao Bang (ขหาวบาง)

รายละเอกยด : สบมลจมมกขหาว จะชลวยใหหผมหทมพผพวแพหงลายสามารถใชหไดหอยลางปลอดภพย ยพงชลวยการ

บนารลงและรพกษาผพวพรรณ ใหหผมหใชหรมหสถกผลอนคลายจากกลพพนหอมของนนทานมขหาว ชลวยลด สพว ฝปา 

กระ จลดดลางดนาชลวยกระชพบผพว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.บางงา อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : Khao Bang

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085265217682

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมประเภททพพวไป และอาศพยอยมลในชลมชน ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายลตพทงแตล 10 ปปขถทน
ไป เพราะเปปนกลลลมคนทมพสามารถนนาไปใชหในชมวพตประจนาวพนไดหทพพวๆไป มมการตพดตามผลการใชหงาน
กพบลมกคหาทมพซพทอไป จพดจนาหนลายผลาน Facebook และ ตลาดภายในชลมชน รวมถถงจนาหนลายทมพบหาน 
หนหารหานคหา ระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโป
รโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย สมตรในการทนาสบมลนนทานมขหาว 
วพตถลดพบขหาวปลอดสารพพษ แรงงานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การ
ตลาดและการจพดจนาหนลายสพนคหา ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจ จะมม
ผมหคนภายในชลมชนตนาบลบางงา และ ตนาบลทลาวลหง ตหนทลนจะประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ  คลาแรง
งาน คลาบรรจลภพณฑร คลาการตลาด และคลาสาธารณมปโภคตลางๆ รายไดหจากการทนาธลรกพจ จะไดห
จากการผลพตสบมลนนทานมขหาวจนาหนลาย โดยจพดจนาหนลาย ผลานออนไลนร จนาหนลายผลานการจพดบมทและ
ออกงานตลางๆ รวมทพทงหนหารหาน ตลาดภายในชลมชน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 4,500

หนหา 81 / 251



PS65029251 : การพลฒนาและแปรรสปผลอตภลณฑฑยาดมสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมยาดมสมลนไพรไทย

เทคโนโลยมทางการเกษตร

นวพตกรรมการหลอบรรจลภพณฑร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Khao Bang

รายละเอกยด : ยาดมสมลนไพรเปปนทมพนพยมของประชาชนทพพวไป รวมถถงนพกทลองเทมพยว เนพพองจาก

ผลพตงลาย เกยบรพกษาไดหนาน ตหนทลนไมลสมง จถพงเปปนทมพมาวลาตหองการผลพตยาดมสมลนไพรกลพพน

ตลางๆ เพพพอเพพพมรายไดหแกลชลมชน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.บางงา อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : Khao Bang

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100085265217682

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมประเภททพพวไป และอาศพยอยมลในชลมชน ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายลตพทงแตล 10 ปปขถทน
ไป เพราะเปปนกลลลมคนทมพสามารถนนาไปใชหในชมวพตประจนาวพนไดหทพพวๆไป มมการตพดตามผลการใชหงาน
กพบลมกคหาทมพซพทอไป จพดจนาหนลายผลาน Facebook

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 4,500

หนหา 82 / 251



PS65012269 : นจกาขดาวกลดองงอก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนากระบวนการผลพตสพนคหา

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การทนาการตลาดออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาขหาวกลหองงอก

รายละเอกยด : นนทาขหาวกลหองงอก ผลพตจากขหาวอพนทรมยรปลอดสารพพษ จากชาวนาในชลมชน นนา

มาแปรรมปเพพพมมมลคลาใหหกพบขหาวกลหอง ซถพงมมแรลธาตลและวพตามพนทมพมมประโยชนรตลอรลางกาย 

สามารถทานไดหทลกวพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.บางลมพ อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนโรงสมขหาวบหานหนองกระดมพ

ออนไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนโรงสมขหาวบหานหนองกระดมพ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศถกษาผมหบรพโภคในการเจาะกลลลมเปปาหมาย เพพพอหาแนวทางการทนาการตลาด คหนหาและเพพพมชลอง
ทางการจพดจนาหนลายใหหลมกคหาหรพอผมหสนใจผลพตภพณฑรเขหาสพนคหาไดหงลาย

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 83 / 251



PS65012321 : ดอกไมดจลนทนฑบางลกช

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การสอนอาชมพ

เทคนพคการผลพตและการสอนงาน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดอกไมหจพนทนรบางลมพ

รายละเอกยด : ดอกไมหจพนทนรและพวงหรมดจากดอกไมหจพนทนร เปปนผลพตภพณฑรทมพทนามาจากชาว

บหานตนาบลบางลมพ เพพพอสรหางรายไดหใหหกพบผมหทมพวลางงานและสรหางรายไดหเสรพมแกลชาวบหานในตนาบล

บางลมพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.บางลมพ อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ดอกไมหจพนทนร กลลลมโรงพยาบาลสลงเสรพมสลขภาพตนาบลบางลมพ

ออนไลนฑ : -

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ปรพบโครงสรหางการผลพต ทนาฐานการผลพตใหหมพพนคง เชลน หาชาวบหานในตนาบลหรพอตนาบลใกลหเคมยง
อบรมการทนาดอกไมหจพนทนร เพพพอการเพพพมยอดขายและรายไดห ทนาใหหชลองทางของรายไดหเพพพมมาก
ขถทน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 20,000

หนหา 84 / 251



PS65012695 : ขดาวสลมฤทธอธผล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การตลาดออนไลนร

การออกแบบสพพอประชาสพมพพนธรดหวย Canva

เทคนพคการถลายภาพเพพพอประชาสพมพพนธรออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวสพมฤทธพธผล

รายละเอกยด : ขหาวสารไรซรเบอรรและพพนธร ลอพพน ๆ จนาหนลายในแพคเกจสมญญากาศขนาด 250 

กรพม 500 กรพม และ 1 กพโลกรพม และขหาวซถพงใชหเปปนของชนารลวย/รพบไหวหขนาดตลาง ๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.บหานเบพก อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ขหาวสพมฤทธพธผล

ออนไลนฑ : ขหาวไรซรเบอรรรมพ สพมฤทธพธผล Riceberry ปลมก/สลง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

แบรนดรขหาวสพมฤทธพธผลเปปนแบรนดรขหาวไรซรเบอรรรมพของผมหประกอบการในตนาบลบหานเบพก ขหาว
ไรซรเบอรรรมพมมคลณสมบพตพโดดเดลนเกมพยวกพบการบนารลงสลขภาพ จถงเปปนอมกตพวเลพอกหนถพงของคนรพก
สลขภาพ ขหาวสพมฤทธพธผลมมชลองทางการจนาหนลาย Onsite และ Online Onsite คพอหนหารหาน และ 
Online มม Facebook Page ซถพงใชหสนาหรพบประชาสพมพพนธรสพนคหาและโฆษณา แตลผลพตภพณฑรของ
ขหาวสพมฤทธพธผลยพงไมลเปปนรมหจพกเทลาทมพตหองการ และคนาสพพงซพทอหรพอยอดขายยพงไมลสมนพาเสมอ มม
ออรรเดอรร เปปนบางเดพอนหรพอเฉพาะฤดมกาล เชลน ผลพตภพณฑรขหาวของชนารลวยมพกมมออรรเดอรรมาก
ในฤดมหนาวและฤดมรหอน แตลฤดมลฝนจะไมลมมออรรเดอรร เพราะสพงคมไทยไมลนพยมจพดงานมงคลฤดม
ฝน ดพงนพทนเราจถงตหองการขยายตลาดและสรหางความรมหจพกผลานสพพอสพงคมออนไลนร เพราะตลาด
ออนไลนรเปปนตลาดขนาดใหญล ผมหคนสามารถเขหาถถงไดหตลอดเวลา
การขยายตลาดออนไลนร ผลาน Facebook Page, Tiktok, Instagram โดยการสรหาง Content 
เกมพยวกพบขหาว การใหหความรมหเกมพยวกพบขหาว หรพอพพนธลรขหาวของขหาวสพมฤทธพธผล เพพพอประชาสพมพพนธร
คลณสมบพตพ คลณประโยชนร ฯลฯ ควบคมลกพบการโฆษณาผลพตภพณฑร ซถพงการสรหาง Content และการ
โฆษณา จะมมการวางตาราง และเกาะกระแสโซเชมยลมมเดมย นอกจากนมทเราขยายการรพบรมห
ผลพตภพณฑรดหวยการฝากรหานกพบกลลลมตลาง ๆ ทพทง Onsite และ Online และอาจชลวยออกแบบโลโกห 
ฉลาก และอพพน ๆ เพพพอขยายชลองทางประชาสพมพพนธร เพพพมการรพบรมห กระตลหนความสนใจ และดถงดมด
ลมกคหาใหหสนใจและสพพงซพทอผลพตภพณฑรของเรา

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 40,000

หนหา 85 / 251



PS65060110 : Phatcha สบสตใบบลวบก และสบสตพกชนมสด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคนพคการถลายภาพเพพพอประชาสพมพพนธร

การคพดเชพงออกแบบ

การตลาดออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสลงและกระจายสพนคหา

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Phatcha สบมลใบบพวบก และสบมลพมชนมสด

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรบนารลงและเสรพมความงาม และผลพตภพณฑรทนาความสะอาดผพว ไดหแกล 

สบมลใบบพวบก และสบมลพมสนมสด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.บหานเบพก อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : Phatcha

ออนไลนฑ : Phatcha สบมลใบบพวบก และสบมลพมชนมสด

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

แผนธลรกพจทมพจะดนาเนพนการการพพฒนาคพอการขยายตลาดผลานออนไลนรผลาน Facebook โดย
การสรหาง Content ตามกระแสความนพยมใหหความรมหเกมพยวกพบสรรพคลณของใบบพวบก ลมกพมช และ
คอลลาเจนทมพชลวยเรพพองผพวพรรณเพพพอประชาสพมพพนธรคลณสมบพตพของผลพตภพณฑร และการกระจาย
ชลองทางการจพดจนาหนลายโดยนนาผลพตภพณฑรวางขาย ตามรหานกาแฟ รหานอาหาร รหานเสรพมสวย 
เพพพมเตพมเพพพอเพพพมกลลลมลมกคหาใหมลๆ และสรหางความนลาเชพพอถพอของแบรนดร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 3,700

หนหา 86 / 251



PS65007156 : พลฒนาผลอตภลณฑฑเพชชอสคขภาพในชคมชนตจาบลโพตลาดแกดว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมและเทคโนโลยมสพพอออนไลนร

นวพตกรรมการออกแบบผลพตภพณฑร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ยาหมลองสมลนไพรโพตลาดแกหว

รายละเอกยด : - กระตลหนใหหหลอดเลพอดขยายตพวชลวยบรรเทาอาการปวด บวม อพกเสบ อพนเนพพอง

มาจากแมลงสพตวรกพดตลอย หรพอชลวยบรรเทาอาการปวดเมพพอยกลหามเนพทอ- ใชหสมดดมแกหอาการ

วพงเวมยน หนหามพด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โพตลาดแกหว อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เปปนกลลลมคนทมพสนใจในสลขภาพ ผมหมมอาการปวดเมพพอย และผมห
สนใจผลพตภพณฑรจากสมลนไพร 
Customer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไปและรพบประกพน
คลณภาพสพนคหา และมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาเดพมดหวยสลวนลด 10 เปอรรเซยนตร 
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook, Line OA, TikTok, Shopee, Lazada, แหลลง
จนาหนลายสพนคหาในชลมชนโพตลาดแกหว, เทศบาลตนาบลโพตลาดแกหว, แหลลงผลพตสพนคหา 
Value Propositions - กระตลหนใหหหลอดเลพอดขยายตพวชลวยบรรเทาอาการปวด บวม อพกเสบ 
อพนเนพพองมาจากแมลงสพตวรกพดตลอย หรพอชลวยบรรเทาอาการปวดเมพพอยกลหามเนพทอใชหสมดดมแกห
อาการวพงเวมยน หนหามพด
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมลนไพรจากแปลงทมพไดหมาตรฐานปลอด
สาร ไปสมลการเกยบเกมพยว การคพดสรร การผลพต และบรรจลภพณฑร ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะ
ทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย วพตถลดพบสมลนไพรปลอดสารพพษ แรง
งานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน งบประมาณทมพจพดสรรใหหแกลโครงการ
Key Partners – ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจจะมมสนานพกงาน
พพฒนาฝปมพอแรงงานจพงหวพดลพบลรม พาณพชยรจพงหวพด พพฒนาชลมชนอนาเภอทลาวลหง พพฒนาชลมชน
จพงหวพดลพบลรม เทศบาลตนาบลโพตลาดแกหว

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 8,400
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PS65007920 : พลฒนาผลอตภลณฑฑทจาความสะอาดจากสมคนไพรไทยทดองถอชนตจาบลโพตลาดแกดว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑร

นวพตกรรมและเทคโนโลยมสพพอออนไลนร

นวพตกรรมการออกแบบผลพตภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลสมลนไพรโพตลาดแกหว

รายละเอกยด : ปรพมาณ 100 กรพม สรรพคลณ : ชนาระลหางสพพงสกปรก ขจพดแบคทมเรมย ปลอดสาร

พพษ มมประโยชนรตลอการบนาบพดรพกษา ทมพจะใหหความรมหสถกพอใจในกลพพนหอมขณะอาบนนทา และยพง

ชลวยเพพพมประสพทธพภาพในการทนางาน และลดความเครมยดอายลการใชหงาน 2 ปป

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โพตลาดแกหว อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เปปนกลลลมคนทมพสนใจในสลขภาพ รพกษรความสะอาด และความ
ปลอดภพยจากสารเคมม
Customer Relationships – มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไปและรพบประกพน
คลณภาพสพนคหา และมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาเดพมดหวยสลวนลด 10 เปอรรเซยนตร 
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook, Line OA,  TikTok และเทศบาลตนาบลโพตลาดแกหว 
รวมถถงจนาหนลายทมพบหาน 
Value Propositions - คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอความสะอาดทมพปราศจากสารเคมมทมพไดหจาก
ผลพตถพณฑรทนาความสะอาด ไดหแกล สบมลสมลนไพรและนนทายาทนาความสะอาดอเนกประสงครบหานโพ
ตลาดแกหว 
Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมลนไพรจากแปลงทมพไดหมาตรฐานปลอด
สาร ไปสมลการเกยบเกมพยว การคพดสรร การผลพตและบรรจลภพณฑร ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะ
ทนาการเกยบขหอมมลเพพพอนนามาสรหาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนลายสพนคหา
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย วพตถลดพบสมลนไพรปลอดสารพพษ แรง
งานทมพใชหในการผลพตซถพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน งบประมาณทมพจพดสรรใหหแกลโครงการ
Key Partners – ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจจะมม สนานพกงาน
พพฒนาฝปมพอแรงงานจพงหวพดลพบลรม พาณพชยรจพงหวพด พพฒนาชลมชนอนาเภอทลาวลหง พพฒนาชลมชน
จพงหวพดลพบลรม เทศบาลตนาบลโพตลาดแกหว

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 4,500
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PS65006189 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑหลตถกรรมจลกรสาน เพชชอยกระดลบคคณคตาดดวยการ

สรดางมสลคตาจาก ภสมอปปญญาทดองถอชนของตจาบลมคจลอนทฑ จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมกระบวนการ

นวพตกรรมผลพตภพณฑร

นวพตกรรมดหานการออกแบบบรรจลภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : จพกสานหวาย บหานมลจลพนทร

รายละเอกยด : จพกสานหวาย เปปนผลพตภพณฑรทมพทนาดหวยหวาย จากฝปมพอ ความคพด และภมมพปปญญา

ของชาวบหานชลมชนตนาบลมลจลพนทร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 9 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.มลจลพนทร อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธลรกพจของชลมชนตนาบลมลจลพนทร เปปนการนนาผลพตภพณฑรในชลมชน มาพพฒนาบรรจลภพณฑรใหหมม
ความนลาสนใจ มมความทพนสมพยสวยงาม และดถงดมดกลลลมลมกคหามากขถทน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 30,000

หนหา 89 / 251



PS65015763 :  โครงการบรอการการเพอชมชตองทางการจลดจจานตายและการตลาดทกชเหมาะสม เพชชอเพอชมมสลคตาทาง

เศรษฐกอจฐานรากของชคมชนตจาบลมคจรอนทฑ จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมกระบวนการ

นวพตกรรมดหานกระบวนทพศนร

เทคโนโลยมดหานสพพอออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   สพพอทมพเผยแพรล ทางหนพงสพอพพมพร โปสเตอรร โฆษณา โทรทพศนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : การบรพการชลองทางการขายจพกรสานหวายมลจรพนทร

รายละเอกยด : การบรพการชลองทางการจพดจนาหนลายจพกรสานหวายมลจรพนทรโดยเฉพาะชลองทาง

ออนไลนร เชลน เทคนพคการเขมยนคอนเทนตร เทคนพคการถลายภาพ เทคนพคการออกแบบ และทนา

สพพอทางการตลาดดพจพทพล การตลาดบนไลนร ชลองทางการขายสพนคหาชลมชน การตลาดบน

เฟสบลชก เทคนพคการไลฟปสดขายสพนคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 9 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.มลจลพนทร อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การบรพการพพฒนาชลองทางการจพดจนาหนลาย เปปนการดนาเนพนงานในลพกษณะทมพพพฒนาผมหประกอบ
การชลมชนสมลการเปปนผมหประกอบการมพออาชมพ โดยมมแผนธลรกพจการใหหบรพการชลองทางจพด
จนาหนลายสมลชลองทางการตลาดออนไลนรทมพมมประสพทธพภาพ เพพพอทมพสามารถดถงดมดความสนใจของ
ลมกคหาหรพอนพกทลองเทมพยวไดหมากขถทน และบรพการกพบผมหประกอบการชลมชนในการสรหางมมลคลาเพพพม
ของผลพตภพณฑรชลมชน เชลน ตะกรหาหพตถสานมลจรพนทร ทมพเนหนคลณภาพและมาตรฐานของสพนคหาของ
ทมพระลถกใหหมมเอกลพกษณรสอดคลหองกพบความตหองการของลมกคหา ซถพงบรพการพพฒนาชลองทางการ
ตลาดและการชลองการจพดจนาหนลายจะเปปนการการนนาเสนอสพนคหาและการบรพการในชลองทางทมพ
หลากหลายทพทงชลองทาง Onsite และ Online ใหหมากขถทนและมมมาตรฐาน และเกพดกระบวนการ
พพฒนาสพนคหาของทมพระลถกไดหดหวยตนเองอยลางตลอเนพพอง โดยการกนาหนดกลยลทธรทางการตลาดทมพ
เหมาะสมกพบชลมชน การกนาหนดกลยลทธรการตลาดเพพพอการทลองเทมพยวแบบปกตพใหมลอยลางมม
ประสพทธพภาพ เชลน กลยลทธรการจพดทนาการตลาดออนไลนรทลกรมปแบบ กลยลทธรการจพดกพจกรรมสลง
เสรพมการทลองเทมพยวของชลมชน กลยลทธรการพพฒนาทพกษะความรมหดหานการตลาดออนไลนรใหหกพบ
ชลมชน ไดหแกล ชลองทางการหาผมหชลวยสนาหรพบการทนาดพจพทพลมมเดมย เทคนพคการเขมยนคอนเทนตร 
เทคนพคการถลายภาพ เทคนพคการออกแบบ และทนาสพพอทางการตลาดดพจพทพล เทคนพคการตพดตลอทนา
คลพปวพดมโอ การตลาดบนยมทมบ (YouTube Marketing)  การตลาดบนไลนร (Line Marketing) 
ชลองทางการขายสพนคหาชลมชน (Online Distribution Channel) ผลาน Platform ตลาง ๆ 
Shopee/Lazada การตลาดบนเฟสบลชก (Facebook Marketing) เทคนพคการไลฟปสดขาย
สพนคหา เปปนตหน ในการกนาหนดกลลลมเปปาหมายหลพกทมพมมคลณภาพ ไดหแกล กลลลมวพยทนางาน เปปนกลลลมเปปา

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 30,000
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PS65004766 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑของฝาก ตจาบลลาดสาลกช อจาเภอทตาวคดง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมชลองทางการตลาดบนแพลทฟอรรมออนไลนร

ออกแบบผลพตภพณฑรใหหดมทพนสมพย

ออกแบบบรรจลภพณฑรทมพโดดเดลน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมพอกใบเตย

รายละเอกยด : ไขลเคยมสมตรพอกกะทพใบเตย ไขลแดงมพน ไขลขาวกลพพนหอม สพมผพสธรรมชาตพดหวย

กลพพนหอมของใบเตย สามารถนนาไปประกอบอาหารทนาเปปนยนาไขลเคยม สหมตนาไขลเคยม ไขลเคยมตลบน 

ผพดสมลนไพรไขลเคยม และอมกหลายรายการทพทงอาหารคาวและหวาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ลาดสาลมพ อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง และอาศพยอยมลในชลมชน 
ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เพราะเปปนกลลลมคนทมพชอบบรพโภคผลพตภพณฑรไขลเคยมพอกใบ
เตย สามารถนนาไปประกอบอาหารทพทงอาหารคาวและหวาน
Customer Relationships – มมการตพดตามหลพงการขายกพบลมกคหาทมพซพทอไป วลาหลพงจากรพบ
ประทานแลหวเปปนอยลางไร รสชาตพดมหรพอไมล และนนาผลตอบรพบมาชลวยในการ Review สพนคหาดหวย 
พรหอมทพทงมมการมอบสพทธพพพเศษแกลลมกคหาเดพมดหวยสลวนลด 10 เปอรรเซยนตร หรพอเลพอกรพบโปรโม
ทชพน ซพทอ 10 แถม 1
Channels – จพดจนาหนลายผลาน Facebook ตลาดนพดวพดทลาราบ เฉพาะทลกวพนพฤหพสบดมและวพน
อาทพตยร ตลาดประชารพฐบรพเวณอนาเภอทลาวลหง บรพเวณหนหาองครการบรพหารสลวนตนาบลทลาวลหง รวม
ถถงจนาหนลายทมพบหาน 
Value Propositions - คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอ ผลพตภพณฑรไขลเคยมพอกใบเตย อลดมไปดหวย
ธาตลเหลยกสมงใบเตย ชลวยบนารลงหพวใจใหหชลลมชพพน มมกลพพนหอม เปปนยาขพบปปสสาวะ แกหโรคเบาหวาน มม
คลอโรฟปลดร สามารถลดระดพบนนทาตาลในเลพอดไดห จพดเปปนการถนอมอาหารสดใหหไดหนานถถง 1 
เดพอน โดยไมลพถพงตมหเยยน สามารถอยมลไดหในอลณหภมมพปกตพ ผลพตภพณฑรไขลเคยมพอกใบเตยเปปนสพนคหา
ปลอดภพยและถมกหลพกโภชนาการ
Key Activities - กระบวนการผลพต คพอใชหวพตถลทหองถพพนทพทงหมดคพดเลพอกอยลางดม โดยไมลรพบจาก
แหลลงอพพน คลณภาพความอรลอยจถงคงทมพและไดหมาตรฐาน สามารถนนาไปทนาเปปนยนาไขลเคยม สหมตนาไขล
เคยม ไขลเคยมตลบน ผพดสมลนไพรไขลเคยม  และบรรจลภพณฑร ซถพงระหวลางกระบวนการเหลลานมทจะทนาการเกยบ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 9,100

หนหา 91 / 251



PS65005160 : พลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑของฝาก ตจาบลลาดสาลกช อจาเภอทตาวคดง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพงทางการจพดจนาหนลายบนแพลทฟอรรมออนไลนร

ยกระดพบผลพตภพณฑรปลารหาสพบ

ออกแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหมล

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลารหาสพบ

รายละเอกยด : ปลารหาสพบละเอมยด ขนาด 180/300กรพม แบบกระปลก สมตรผสมปลากระดมพ 

เหมาะสนาหรพบทนาแจลวบอง นนทาพรพกปลารหาสพบ ปลารหาทรงเครพพอง และเปปนสลวนผสมในการ

ประกอบอาหาไดหหลากหลายเมนม ถมกหลพกอนามพย ไมลมมสารกพนบมด สะอาด ใชหงานสะดวก และ

เกยบงลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ลาดสาลมพ อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

- สนารวจขหอมมลผลพตภพณฑรในทหองถพพน - วางแผนเขมยนแผนธลรกพจและพพฒนาผลพตภพณฑรปลารหาสพบ 
- พพฒนาผลพตภพณฑร โดยการออกแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรทมพโดดเดลนและตอบโจทยรลมกคหา 
- ชลองทางจนาหนลาย ผลานชลองทางออนไลนรและออฟไลนร - สรลปผลการดนาเนพนงานและรายงาน
ฉบพบสมบมรณร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,000

หนหา 92 / 251



PS65006310 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑและบรรจคภลณฑฑการแปรรสปกลดวยหลวสจาโรง เพชชอยกระดลบผลอตภลณฑฑ

บนฐานทรลพยากรทดองถอชนในชคมชนของตจาบลหลวสจาโรง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมกระบวนการ

นวพตกรรมผลพตภพณฑร

เทคโนโลยมดหานการออกแบบบรรจลภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตาก บหานหพวสนาโรง

รายละเอกยด : กลหวยตาก เปปนกลหวยทมพถมกนนามาผลานกระบวนการแปรรมปอาหารดหวยการตาก

แหหง เพพพอยพดอายลของอาหารใหหสามารถเกยบไวหรพบประทานไดหนานขถทน โดยพพนธลรกลหวยทมพนพยมนนา

มาตากแหหงกพน จะเปปนกลหวยนนทาวหา และกลหวยเลยบมพอนาง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.หพวสนาโรง อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธลรกพจของตนาบลหพวสนาโรง เปปนการนนาผลพตภพณฑรในชลมชน (กลหวยตาก) มาพพฒนารมปแบบ
บรรจลภพณฑรใหหมมความนลาสนใจ และแปลกใหมล เพพพอเพพพมรายไดหใหหกพบชลมชน

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 93 / 251



PS65006330 : โครงการบรอการการเพอชมชตองทางการจลดจจานตายและการตลาดทกชเหมาะสมกลบกลคตมลสกคดาเปปา

หมาย เพชชอเพอชมมสลคตาทางเศรษฐกอจฐานรกของตจาบลหลวสจาโรง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมกระบวนการ

นวพตกรรมดหานกระบวนทพศนร

เทคโนโลยมดหานสพพอออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   สพพอทมพเผยแพรล ทางหนพงสพอพพมพร โปสเตอรร โฆษณา โทรทพศนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตาก บหานหพวสนาโรง

รายละเอกยด : เปปนการบรพการดหานการตลาดใหหกพบผลพตภพณฑรในชลมชน (กลหวยตาก) ใหห

สามารถเขหาถถงกลลลมลมกคหาไดหหลากหลายขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.หพวสนาโรง อ.ทลาวลหง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การบรพการพพฒนาชลองทางการจพดจนาหนลาย เปปนการดนาเนพนงานในลพกษณะทมพพพฒนาผมหประกอบ
การชลมชนสมลการเปปนผมหประกอบการมพออาชมพ โดยมมแผนธลรกพจการใหหบรพการชลองทางจพด
จนาหนลายสมลชลองทางการตลาดออนไลนรทมพมมประสพทธพภาพ เพพพอทมพสามารถดถงดมดความสนใจของลมก
คหไดหมากขถทน  โดยการกนาหนดกลยลทธรทางการตลาดทมพเหมาะสมกพบชลมชน  เชลน กลยลทธรการจพดทนา
การตลาดออนไลนรทลกรมปแบบ  กลยลทธรการพพฒนาทพกษะความรมหดหานการตลาดออนไลนรใหหกพบ
ชลมชน ไดหแกล ชลองทางการหาผมหชลวยสนาหรพบการทนาดพจพทพลมมเดมย เทคนพคการเขมยนคอนเทนตร 
เทคนพคการถลายภาพ เทคนพคการออกแบบ และทนาสพพอทางการตลาดดพจพทพล เทคนพคการตพดตลอทนา
คลพปวพดมโอ การตลาดบนยมทมบ (YouTube Marketing) การตลาดบนกมเกพล (Google 
Marketing) การตลาดบนไลนร (Line Marketing) ชลองทางการขายสพนคหาชลมชน (Online 
Distribution Channel) ผลาน Platform ตลาง ๆ ในการกนาหนดกลลลมเปปาหมายหลพกทมพมมคลณภาพ 
ไดหแกล กลลลมวพยทนางาน เปปนกลลลมเปปาหมายหลพกซถพงถพอไดหวลาเปปนกลลลมมมศพกยภาพ และมมกนาลพงการซพทอ
อยมลในระดพบสมง โดยชลองทางการตลาดในรมปแบบทมพชลมชนเลพอกนมทในชลองทางออนไลนร จะเปปนการ
ทนาการตลาดทมพตรงกพบกลลลมเปปาหมาย ดหวยการสรหางคอนเทนตร Content จากเรพพองราวตลาง ๆ 
ในชลมชนทมพเปปนการสรหางคลณคลา  ซถพงสอดคลหองกพบจลดเดลนของกพจกรรมและสพนคหาของชลมชน ทมพ
ชลวยกพนออกแบบประสบการณรทมพมมความสลขใหหกพบกลลลมเปปาหมายหลพกและเกพดการบอกตลอปากตลอ
ปาก

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 94 / 251



PS65017403 : โครงการพลฒนาและสตงเสรอมชตองทางการจลดจจาหนตายนจกาปลารดาปรคงรส

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1.เทคโนโลยมการพาสเจอไรซร (Pasteurization)

2.เทคโนโลยมการพพฒนาบรรจลภพณฑร (Packaging)

3.เทคโนโลยมการออกแบบกราฟฟปกดมไซนร ดหวยโปรแกรมทมพหลากหลาย เชลน Adobe 

Photoshop

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาปลารหาปรลงรส

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรนนทาปลารหาปรลงรสเปปนผลพตภพณฑรทมพทนาจากวพตถลดพบทมพหาไดหในพพทนทมพ

บหานแกลงผพกกมด และนนามาผลานกระบวนการแปรรมปดหวยภมมพปปญญาทหองถพพนและมมการเพพพม

เทคโนโลยมการพาสเจอไรซร  (Pasteurization) รวมถถงพพฒนาบรรจลภพณฑร (Packaging) ใหห

ไดหมาตราฐานและนลาสนใจ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.แกลงผพกกมด อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรชลมชนบหานแกลงผพกกมด

ออนไลนฑ : U2T บหานแกลงผพกกมด

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จพดทนานนทาปลารหาปรลงรสทมพนนาวพตถลดพบหลพกมาจากปลาในทหองถพพน โดยใชหกระบวนการพาสเจอไรซร
มาชลวยในการถนอมอาหารใหหนานยพพงขถทน โดยมมกลลลมเปปาหมายในการจนาหนลายคพอชาวบหานใน
ชลมชนและคนทลกชลวงวพยทมพสนใจดหานอาหาร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,400

หนหา 95 / 251



PS65032427 : โครงการพลฒนาและสตงเสรอมชตองทางการจลดจจาหนตายปลาสดมฟปก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหเทคโนโลยมการจพดจนาหนลายแบบออนไลนร เชลน การไลฟปสด

ใชหสารโซเดมยม ไตรโพลมฟอสเฟต (STPP - Sodium Tripolyphosphate) ในการถนอม

อาหาร

ใชหเทคโนโลยมการออกแบบกราฟฟปกดมไซนร ดหวยโปรแกรมทมพหลากหลาย เชลน Adobe 

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมฟปกบหานแกลงผพกกมด

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรปลาสหมฟปกบหานแกลงผพกกมดเปปนผลพตภพณฑรทมพทนาจากวพตถลดพบทมพหาไดหใน

พพทนทมพ และนนามาผลานกระบวนการแปรรมปดหวยภมมพปปญญาทหองถพพนดหวยการถนอมอาหาร รวม

ถถงพพฒนาบรรจลภพณฑร (Packaging) ใหหไดหมาตราฐานและนลาสนใจ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.แกลงผพกกมด อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรชลมชนบหานแกลงผพกกมด

ออนไลนฑ : U2T บหานแกลงผพกกมด

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จพดทนาผลพตภพณฑรปลาสหมฟปกทมพนนาวพตถลดพบหลพกมาจากปลาในทหองถพพนโดยใชหกระบวนกการแปรรมป
มาชลวยในการถนอมอาหารใหหนานยพพงขถทน โดยมมกลลลมเปปาหมายในการจนาหนลายคพอชาวบหานใน
ชลมชนและคนทลกชลวงวพยทมพสนใจดหานอาหาร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,000

หนหา 96 / 251



PS65017763 : หอมกรคตนกระยาสารท

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมดหานการวางตนาแหนลงของสพนคหา (Position Innovation)

นวพตกรรมผลพตภพณฑร (Product Innovation)

นวพตกรรมดหานการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หอมกรลลนกระยาสารท

รายละเอกยด : การพพฒนารมปลพกษณรสพนคหาใหหสามารถตอบโจทยรพฤตพกรรมของผมหบรพโภคใน

ยลคปปจจลบพนไดห ทนาเปปนซองแยกเพพพอใหหสามารถรพบประทานไดหสะดวก มมการสรหางสรรครบรรจล

ภพณฑรใหหสามารถขนสลงสะดวก และสามารถยพดอายลผลพตภพณฑร (Shelf life) และการออกแบบ

ตราสพนคหาใหมลใหหรลวมสมพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ซพบจนาปา อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานขายของบหานปปาเลยก

ออนไลนฑ : สพนคหาซพบจนาปา by ทรพพยรจนาปา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“หอมกรลลนกระยาสารท” มมเปปาหมายหลพกคพอการสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนซพบจนาปามากขถทนจาก
เดพมไมลตนพากวลา 10% โดยการใชหกลยลทธรการพพฒนาสพนคหาโดยการเปลมพยนภาพลพกษณรของแบรนดร
หรพอสพนคหา (Rebranding) จนนนาไปสมลการสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนเพพพม ดหวยศพกยภาพของบหาน
ซพบจนาปาทพทงในเรพพองของกนาลพงคนในการผลพต (Manpower) การใชหเครพพองมพอหลพก เชลน กระทะใบ
บพว ตะหลพว และเครพพองซมลสมญญากาศ (Machine) การมมวพตถลดพบตลางๆในชลมชน โดยเฉพาะถพพว
ลพสงทมพมมชพพอเสมยง (Material) การพพฒนาขพทนตอนกระบวนการกวนกระยาสารทใหหไดหผลผลพตมาก
ทมพสลด (Method) และการบรพการจพดการภายในองครกรทมพดม (Management) จะมมโอกาสทนาใหห
ธลรกพจกระยาสารทสามารถเตพบโตตลอไปไดหในอนาคต    
          แผนการตลาด: “หอมกรลลนกระยาสารท” เปปนกระยาสารทรสชาตพดพทงเดพมในรมปแบบทมพ
สามารถรพบประทานไดหงลายในลพกษณะเปปนซองแยก สรหางความแตกตลางจากกระยาสารทโดยทพพว
ไป มมคมลแขลงทางตรงจนานวน 3 กลลลม คพอ แบรนดรปปาเลยก แบรนดรแมลมณม และแบรนดรแมลบพงอรราคา
ของผลพตภพณฑรเมพพอเปรมยบเทมยบปรพมาณแลหวจะมมราคาแพงกวลาทหองตลาด เนพพองจากกลลลมผมห
บรพโภคทมพแตกตลาง เนหนการขายแบบออนไลนรดหวยการปรพบเปลมพยนรมปลพกษณรของกระยาสารทใหห
เหมาะสมกพบพฤตพกรรมผมหบรพโภคในวพยทนางานถถงวพยผมหสมงอายลมมอายลในชลวง 45-65 ปป ในชลวงแรก
เนหนการประชาสพมพพนธรสพพอสารใหหเปปนทมพรมหจพกและการสรหางความเชพพอมพพนใหหกพบผมหบรพโภค ดหวยการ
ทนาโปรโมชพพนคลาสลงเหมาๆ 30 บาท หรพอถหาซพทอ 5 กลลองขถทนไปจะสลงฟรม 
         แผนการดนาเนพนงาน (Operation Plan): สามารถผลพตไดหสมงสลดวพนละประมาณ 20 กลลอง 
การควบคลมคลณภาพโดยการตรวจสอบคลณภาพสพนคหากลอนถถงมพอผมหบรพโภค มมสมาชพกในกลลลม

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 3,000

หนหา 97 / 251



PS65017787 : ปปก นรลกทรลพยฑจจาปา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมดหานการวางตนาแหนลงของสพนคหา (Position Innovation)

นวพตกรรมผลพตภพณฑร (Product Innovation)

นวพตกรรมดหานการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปปท นรพกทรพพยรจนาปา

รายละเอกยด : การนนาเครพพองปปท นดพนเผาแตลละรมปทรงมาทนาเปปนใสลอลปกรณรบนโตชะทนางาน 

พรหอมกพบเปปนของตกแตลงบนโตชะทนางานดหวย เนพพองจากเปปนลวดลายทมพมมความสวยงาม การ

แกะลายทมพวพจพตร ปราณมตของคนในชลมชน ถพอเปปนผลพตภพณฑรสามารถใชหงานไดหหลากหลาย 

(Multi-function)

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ซพบจนาปา อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมอนลรพกษรฟฟท นฟมมรดกเครพพองปปท นดพนเผาซพบจนาปา บรพเวณพพทนทมพพพพพธภพณฑรซพบจนาปา

ออนไลนฑ : สพนคหาซพบจนาปา by ทรพพยรจนาปา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“ปปท นรพกทรพพยรจนาปา” มมเปปาหมายหลพกคพอการสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนซพบจนาปามากขถทนจากเดพม
ไมลตนพากวลา 10% โดยการใชหกลยลทธรการทนาการตลาดแบบ O2O คพอการเชพพอมโลก Offine กพบ 
Online เขหาดหวยกพน จนนนาไปสมลการสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนเพพพม ดหวยศพกยภาพของบหานซพบจนาปา
ทพทงในเรพพองของกนาลพงคนในการผลพต (Manpower) ผลพตภพณฑรปปท นรพกทรพพยรจนาปาทพทงสพทน 15 คน 
การใชหเครพพองมพอหลพก เชลน แปปนหมลน (Machine) การมมลวดลายโบราณกวลา 3,000 ปป 
(Material) การพพฒนาขพทนตอนกระบวนการในการผลพตเครพพองปปท นดพนเผาใหหงลายมากขถทน 
(Method) และการบรพการจพดการภายในองครกรทมพดม (Management) จะมมโอกาสทนาใหหธลรกพจ
เครพพองปปท นดพนเผาสามารถเตพบโตตลอไปไดหในอนาคต    
          แผนการตลาด: “ปปท นรพกทรพพยรจนาปา” เปปนการตลอยอดจากเครพพองปปท นดพนเผาในรมปแบบอพน
เดมยวมาเปปนทมพใสลอลปกรณรบนโตตชะทนางานทมพมมลวดลายของเครพพองปปท นดพนเผาแบบโบราณกลอนยลค
ประวพตพศาสตรร 3,300-3,000 ปป มมคมลแขลงทางตรง เชลน เครพพองปปท นดพนเผาดลานเกวมยน ราคาเมพพอ
เปรมยบเทมยบกพบผลพตภพณฑรทมพใกลหเคมยงกพนจะสมงกวลาเลยกนหอยเนพพองจากเปปนงานทมพตหองใชหฝปมพอของ
ชลางในการแกะลวดลายจถงทนาใหหมมราคาคลอนขหางสมง ในชลวงแรกเนหนการประชาสพมพพนธรสพพอสารใหห
เปปนทมพรมหจพกผลานชลองทางออนไลนรตลางๆ เชลน Facebook Fan page, Shopee, และ TikTok เปปน
ตหน กลลลมเปปาหมายของผลพตภพณฑรคพอ ผมหทมพอยมลในวพยทนางาน อาชมพพนพกงานบรพษพท หรพอขหาราชการ 
อายลระหวลาง 35-50 ปป ชพพนชอบในผลพตภพณฑร OTOP 
         แผนการดนาเนพนงาน (Operation Plan): สามารถผลพตไดหสมงสลดวพนละ 2 ชพทนงาน มมการควบ
คลมคลณภาพโดยการตรวจสอบคลณภาพสพนคหากลอนถถงมพอผมหบรพโภค มมสมาชพกในกลลลมประมาณ 15 

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,600

หนหา 98 / 251



PS65017892 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑยาหอมสมคนไพรบดานไรต

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Product Innovation

Customer Engagement

branding

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ยาหอมสมลนไพรบหานไรล

รายละเอกยด : เปปนยาหอมมมสลวนประกอบหลพกมาจากสมลนไพรพพทนบหาน ทมพมมกลพพนหอมหลาย

ชนพดมมสรรพคลณชลวยบรรเทาอาการปวดศมรษะ มถนศมรษะ เปปนลม เปปนยาทมพมมจลดประสงครหลพก

เพพพอปรพบการทนางานของธาตลลม ไฟ และนนทาใหหเขหาสมลสมดลล ทนาใหหมมการไหลเวมยนสะดวก สลงผล

ตลอจพตใจ อารมณร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทะเลวพงวพด อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทะเลวพงวพด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทะเลวพงวพด

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เปปนยาหอมมมสลวนประกอบหลพกมาจากสมลนไพรพพทนบหาน ทมพมมกลพพนหอมหลายชนพดมมสรรพคลณชลวย
บรรเทาอาการปวดศมรษะ มถนศมรษะ เปปนลม เปปนยาทมพมมจลดประสงครหลพกเพพพอปรพบการทนางานของ
ธาตลลม ไฟ และนนทาใหหเขหาสมลสมดลล ทนาใหหมมการไหลเวมยนสะดวก สลงผลตลอจพตใจ อารมณร

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 99 / 251



PS65017896 : สเปรยฑมะกรสดบดานไรต

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Customer Engagement

branding

product Innovation

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สเปรยรลหางมพอสมลนไพร

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรสเปยรลหางมพอมะกรมดทมพมมสลวนประกอบวพตถลดพบสมลนไพรธรรมชาตพทมพมม

สรรพคลณหลากหลายจากชลมชนทะเลวพงวพด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทะเลวพงวพด อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทะเลวพงวพด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทะเลวพงวพด

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

พพฒนาผลพตภพณฑรสเปยรลหางมพอมะกรมดรมปแบบใหมลโดยเพพพมความเปปนสมลนไพรทมพใหหความชลลมชพทน
แกลมพอ

โดยสพดสลวนโดยสพดสลวนของแผนธลรกพจ (STP)
- กลลลมลมกคหาเพศหญพงวพยทนางาน
- กลลมลมลมกคหาไดหทลกเพศทลกวพย
- เปปนสพนคหาทมพมมความโดดเดลนในดหานราคาและกลพพนสมลนไพร

โดยในการจพดจนาหนลาย (Place)
ในการจพดจนาหนลายจะจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนร 

การสลงเสรพมการขาย (Promotion)
จะมมการโฆษณาผลานชลองทางการออนไลนร
และกระจายขลาวและกระจายขลาวโดยกลลลมชาวบหานและใหหสพมภาษณรบลคคลทมพทดลองใชห

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 100 / 251



PS65016309 : ปลาสดม Enjoy

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1. นวพตกรรมผลพตภพณฑร (Product Innovation)      “ปลาสหม Enjoy” เกพดจากปลาตะเพมยนมม

กหางจนานวนมาก คนในชลมชนตนาบลทลาหลวงจถงใชหภมมพปปญญาในถอดกหางปลา แลหวใชห

ภมมพปปญญาในการหมพกปลาสหมดหวยขหาวเหนมยว เกลพอ กระเทมยม นนทาตาลทราย และผงปรลงรส 

เพพพอใหหผมหบรพโภครพบประทานไดหสะดวกขถทน รวมถถงเปปนการถนอมอาหารใหหมมอายลนานขถทน ซถพงใชห

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหม Enjoy

รายละเอกยด : “ปลาสหม Enjoy ตะเพมยนเนพทอเเนลนไรหกหาง รสชาตพดม” คพดสรรปลาตะเพมยนจาก 

ต.ทลาหลวง จ.ลพบลรม เลพอกปลาทมพมมตพวขนาดเนพทอแนลน กนาจพดกหางปลาตะเพมยนทพทงตพวกลอนนนาไป

แปรรมปดหวยการหมพก3เดพอน นนาทานคมลกพบขหาวสวยรหอนๆ หรพอขหาวเหนมยว และสามารถเกยบ

รพกษาสะดวก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาหลวง อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาและรหานอาหารบรพเวณชลมชนต.ทลาหลวง

ออนไลนฑ : คลณคลาทลาหลวง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“ปลาสหม Enjoy” ตหองการพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพสามารถเกยบกลพพนปลาสหมไดหดมขถทน จถงออกแบบ
บรรจลภพณฑรทมพตอบสนองความตหองการของลมกคหาเปปนแบบแยกชพทน โดยกนาจพดกหางปลาตะเพมยน
เพพพอเพพพมความสะดวกในการรพบประทาน เพพพมชลองทางการขายเพพพมยอดขายใหหชลมชน ต.ทลาหลวง 
จ.ลพบลรม

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 690

หนหา 101 / 251



PS65016350 : ถลชวสคดคลชว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1. นวพตกรรมผลพตภพณฑร (Product Innovation)      “ถพพวสลดคพพว” เกพดจากการพพฒนากรรมวพธม

การผลพตแบบไรหนนทามพน คพพวดหวยเตาถลาน ดหวยไฟอลอน ทมพทนาใหหเกพดกลพพนละมลนละไมของถพพวดมกวลา

เตาแกชส ผสมผสานสมลนไพรในชลมชนทมพปลมกโดยใสลปลปยคอกแทนปลปยเคมม ไมลใชหยาฆลาแมลง 

ปลอดสารพพษ เพพพอตอบสนองความตหองการลมกคหากลลลมคนรพกสลขภาพ และบรรจลในบรรจล

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ถพพวสลดคพพว

รายละเอกยด : "ถพพวสลดคพพว คพพวบนเตาถลาน กรอบเพลพน หอมสมลนไพร ไรหนนทามพน" ผลพตจากถพพว

พพนธลรพระราชทานทมพปลมกแบบธรรมชาตพโดยเกษตรกรชาว ต.ทลาหลวง จ.ลพบลรม คพดสรร

เฉพาะถพพวเมลยดคลณภาพ ไมลมมกลพพนหพน มมหลายรสชาตพเปปนอมกหนถพงทางเลพอกสนาหรพบผมหรพก

สลขภาพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาหลวง อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาและรหานอาหารบรพเวณชลมชนต.ทลาหลวง

ออนไลนฑ : คลณคลาทลาหลวง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ถพพวสลดคพพวเรพพมจากถพพวลพสงในชลมชนต.ทลาหลวงทมพมมเพมยงพอตลอการแปรรมปจนาหนลายตหองการ
พพฒนากรรมวพธมผลพตแบบไรหนนทามพนผสมสมลนไพรปลอดสารพพษตอบสนองความตหองการลมกคหา
กลลลมคนรพกสลขภาพและบรรจลในบรรจลภพณฑรทมพสามารถรพกษาความกรอบปปองกพนความชพทนไดหดม

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 828
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PS65014104 : เพชรCharcoal

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

“เพชรCharcoal” ไดหเพพพมชลองทางการขายดหวยการประชาสพมพพนธรผลานรหานคหาในชลมชนทมพมม

อยมลในตนาบลทพทง 6 รหาน และยกระดพบดหวยการเพพพมชลองทางการประชาสพมพพนธรผลานทางออ

นไลนร โดยผลานแพลตฟอรรม Lazada

Shopee

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เพชรCharcoal

รายละเอกยด : “เพชรCharcoal”เหมาะกพบกลลลมบรพโภคทมพชอบทานอาหารปปท งยลางทมพไดห

บรรยากาศของการกลพพนถลาน เหมาะกพบพฤตพกรรมผมหบรพโภคในชลวงวพย 20-45 ปป

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองผพกแวลน อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาในตนาบลจนานวน 6 รหาน

ออนไลนฑ : เลอคลาจากเมพองลพ(บลรม)

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การนนาเศษวพสดลมาบดอพดรวมกพนแลหวสรหางเปปนผลพตภพณฑรใหมล ปปองกพนความชพทนไดห และสามารถ
จพดสลงทางไปรษณมยรไดหสะดวกดหวยการจนาหนลายผลพตภพณฑรควบคมลทพทง 2 ชลองทางออฟไลนรและออ
นไลนร (Omni Chanel) ชลองทางออฟไลนรไดหแกล รหานคหาในตนาบลจนานวน 6 รหาน และชลองทางออ
นไลนร

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 175

หนหา 103 / 251



PS65016799 : สานเสรอมทรลพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

“สานเสรพมทรพพยร” ไดหมมการถลายทอดองครความรมหและเทคนพคโดยการเรมยนรมหเชพงปฏพบพตพการ

จากรลลนสมลรลลน โดยเพพพมการพพฒนาการถพกทอลวดลายเพพพมขถทน เพพพมสมสพนของลายเสหนบรพเวณหม

จพบของตะกรหาทมพจากเดพมไมลมมลวดลายเพพพอเพพพมมมลคลาของผลพตภพณฑร ดหวยการตกแตลงลวด

ลายและเทคนพคการเดพนเสหนสาน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สานเสรพมทรพพยร

รายละเอกยด : “สานเสรพมทรพพยร”ผลพตภพณฑรมมความสวยงาม มมอพตลพกษณรโดดเดลน มมความ

แขยงแรงคงทน สามารถใชหซนทาและมมหลากขนาดสามารถเลพอกประยลกตรใชหงานใหหเหมาะกพบ

ความตหองการของผมหบรพโภคไดหหลายรมปแบบ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองผพกแวลน อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาในชลมชน 6 รหาน

ออนไลนฑ : เลอคลาจากเมพองลพ(บลรม)

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑร “สานเสรพมทรพพยร” – มมจลดเรพพมตหนจากรวมกลลลมสานตะกรหาแรกเรพพมมมสมาชพกทพทง
หมด17 คน นพบจากปป 2556 ถถงปปจจลบพน มมสมาชพกเพพพมเปปน 36 คน ดนาเนพนการผลพตตะกรหาพพฒนา
ลวดลาย ทมพมมสมสพนหลากหลายทนาใหหเกพดลายใหมล ซถพงมาจากการระดมความคพดของสมาชพกในกลลลม
และเนหนการประชาสพมพพนธรผลานชลองทางออนไลนร เพพพอสรหางการรพบรมหในวงกวหางและขยายฐาน
ลมกคหาทมพชพพนชอบในงานหพตถกรรมจากชลมชนทหองถพพนทมพมมลวดลายเอกลพกษณรเฉพาะตพว ดหวยการ
จนาหนลายผลพตภพณฑรควบคมลทพทง 2 ชลองทางออฟไลนรและออนไลนร (Omni Chanel) ชลองทางออ
ฟไลนรไดหแกล รหานคหาในตนาบลจนานวน 6 รหาน และชลองทางออนไลนรไดหแกล Lazada, Shopee, Line 
Offcial และ Facebook Fanpage - เพพพมปรพมาณการสพพงซพทอผลานชลองทางออฟไลนรและออนไลนร 
ประมาณ 25 % มมยอดขายเพพพมขพทนประมาณ 25 % รมปแบบผลพตภพณฑร มม 3 แบบ แบบทมพ 1และ3 
เหมาะสนาหรพบสลภาพสตรมใชหสนาหรพบถพอประกอบเปปนเครพพองประดพบเครพพองแตลงกายในการออกงาน 
แบบทมพ 2 เหมาะสนาหรพบสลภาพสตรมทมพใชหใสลของไดหอเนกประสงครเนพพองจากผลพตภพณฑรมมขนนาด
ใหญล และจากการรณรงครเรพพองการลดสภาวะโลกรหอน ดหวยการลดใชหถลงพลาสตพกดหวยการใชห
วพสดลทมพนนากลพบมาใชหซนทาไดห เชลน ตระกรหา ถลงผหา สลงผลใหหแนวโนหมของการใชหตะกรหามมการเตพบโตขถทน
ดหวย 
คลณลพกษณะเดลนของ “สานเสรพมทรพพยร”ผลพตภพณฑรมมความสวยงาม มมอพตลพกษณรโดดเดลน มม
ความแขยงแรงคงทน สามารถใชหซนทาและมมหลากขนาดสามารถเลพอกประยลกตรใชหงานใหหเหมาะกพบ
ความตหองการของผมหบรพโภคไดหหลายรมปแบบ จากการสนารวจตลาดพบคมลแขลงขพนในตลาดเดมยว
กพนหลายรายทพทงทมพเปปนคมลแขลงทางตรงมมผลพตภพณฑรคลหายกพน  เชลนกลลลมสพนคหาชลมชนและ OTOP แล

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 12,680

หนหา 104 / 251



PS65018021 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑตะกรดาสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมของตกแตลงตพดบนตะกรหา เชลนลมกปปด ดอกไมห โบวร เพพพอเพพพมลมกเลลนและเพพพมมมลคลาใหหกพบ

สพนคหา

จากเดพมทางกลลลมไดหจพดทนาตะกรหาแบบถพอ จถงมมการเพพพมลหอตพดตะกรหาเพพพอเพพพมฟปงกรชพพนการใชห

งาน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณฑรตะกรหาหวาย และตะกรหาถพกเชพอกมพดฟาง

รายละเอกยด : ตะกรหาจากเชพอกมพดฟางขหาวมาจพกสานในรมปแบบตลางๆ ตะกรหาเพพพมลวดลาย สม

ใหหมมความทพนสมพย เพพพมสพนคหา ไดหแกล ถาดรองแกหว ทมพใสลแกหวนนทา งานฝปมพอทมพมมความละเอมยด 

ประณมตและสวยงาม มมความโดดเดลน เนพพองจากผมหผลพตมมความรมหและความเชมพยวชาญในงาน

เปปนอยลางดม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หพวลนา อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : มมดมมมเดยดมมคลณภาพ ตนาบลหพวลนา

ออนไลนฑ : มมดมมมเดยดมมคลณภาพ ตนาบลหพวลนา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

พพฒนาสานตะกรหาดหวยเชพอกถพกฟาง เพพพมลวดลายตะกรหา เปปนลายดอกทานตะวพนและ
ลายกระตลาย เพพพอเปปนการเพพพมทางเลพอกใหหแกลลมกคหา ผลพตสพนคหาอมก 2 ชนพดคพอ ถาดรองแกหว และ
ทมพใสลแกหวนนทาถพกจากเชพอกมพดฟาง ซถพงเปปนวพสดลทมพหาไดหจากทหองถพพน มมการปรพบใหหมมความทพนสมพย
มากขถทนเพพพอขายใหหกพบกลลลมวพยรลลน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 3,400

หนหา 105 / 251



PS65018060 : โครงการสตงเสรอมอาชกพผลอตภลณฑฑดอกไมดจลนทนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จากเดพมทนาจากกระดาษ นนาเอาเปลพอกขหาวโพดมาทนาเปปนดอกไมหจพนทนร ยลอยสลายไดห รมไซ

เคพลไดห

จากเดพมทนาเปปนดอกอยลางเดมยวเอามาประดพษฐรเปปนพวงหรมด

จากเดพมเปปนดอกนนามาประดพษฐรเปปนชลอ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไมหจพนทนร

รายละเอกยด : ดอกไมหจพนทรจากใบขหาวโพดมามาจพบชลอเปปนดอกไมหจพนทรงานฝปมพอทมพมมความ

ละเอมยด ประณมตและสวยงาม มมความโดดเดลน เนพพองจากทนาจากใบขหาวโพด สามารถนนามาทนา

เปปนพวงหรมดไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หพวลนา อ.ทลาหลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : มมดมมมเดยดมมคลณภาพ ตนาบลหพวลนา

ออนไลนฑ : มมดมมมเดยดมมคลณภาพ ตนาบลหพวลนา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ดอกไมหจพนทรจากใบขหาวโพดมามาจพบชลอเปปนดอกไมหจพนทรสามารถนนามาทนาเปปนพวงหรมดไดห
เพพพมตพวเลพอกในการขาย หลากหลายมากยพพงขถทน และนนามาขายออนไลนรเพพพมจากเดพมทมพมมแคลการ
ขายหนหาชลมชน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 2,000

หนหา 106 / 251



PS65003705 : กลดวยหอมฟรกซดราย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหอพนเตอรรเนยต โดยเฉพาะเวยบไซตรของ google ในการศถกษาหาขหอมมลแบบบรรจลภพณฑร

โรงงานทมพรพบจหางผลพตกลหวยหอมฟรมซดราย

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล 

Facebook fan page

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยหอมฟรมซดราย

รายละเอกยด : กลหวยหอมฟรมซดรายผลานกระบวนการผลพตทมพไดหรพบมาตราฐาน ผมหบรพโภคไดหรพบ

สารอาหารจากกลหวยหอม สามารถรพบประทานเพพพอสลขภาพ ปลอดสารเคมม และยพงคงความ

หอม อรลอยจากกลหวย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.ชอนมลวง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไรลไพวพลยรกลหวยหอม

ออนไลนฑ : U2T RU ชอนมลวง ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

https://www.canva.com/design/DAFG8eshzNc/vvZLVzFfhkS9Gz9e5XhGWw/view
?utm_content=DAFG8eshzNc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&
utm_source=publishsharelink

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 8,650

หนหา 107 / 251



PS65003929 : กลดวยหอมทอดสสญญากาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหอพนเตอรรเนยตโดยเฉพาะเวยบไซตรของ Google ในการศถกษาหาขหอมมลแบบบรรจลภพณฑร

โรงงานทมพรพบจหางผลพตกลหวยหอมทอดสมญญากาศ

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล 

Facebook fan page

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยหอมทอดสมญญากาศ

รายละเอกยด : กลหวยหอมทอดสมญญากาศผลานกระบวนการผลพตทมพไดหรพบมาตรฐาน ผมหบรพโภค

ไดหรพบสารอาหารจากกลหวยหอม เมลยดทานตะวพนและโปรตมนจากไขลเคยม สามารถรพบประทาน

เพพพอสลขภาพปลอดสารเคมมและยพงคงความอรลอยจากกลหวย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.ชอนมลวง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไรลไพวพลยรกลหวยหอม

ออนไลนฑ : U2T RU ชอนมลวง ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

https://www.canva.com/design/DAFG8DaSUuE/PTF9NGAWksabsVdotDqSQQ/vie
w?utm_content=DAFG8DaSUuE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link
&utm_source=publishsharelink

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,750

หนหา 108 / 251



PS65011893 : การพลฒนาตราสอนคดาและสรดางแบรนดฑปลารดาปลาจกนเพชชอเพอชมรายไดดชคมชน ตจาบลเชกยงงา 

อจาเภอบดานหมกช จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

-

-

-

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลารหาปลาจมน by บหานขนมตอมแตม

รายละเอกยด : การพพฒนาบรรจลภพณฑร และตราสพนคหาเพพพอใหหเกพดการจดจนาสพนคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เชมยงงา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานขนมตอมแตม

ออนไลนฑ : -

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปลารหา นพบวลาเปปนอาหารทมพขาดไมลไดหของครพวไทย ทมพไดหรพบความนพยมทพพวทพทงในประเทศและขยายไป
ยพงตลางประเทศ แตลผลพตภพณฑรปลารหาปลาจมนในตนาบลเชมยงงายพงคงจนาหนลายไมลไดหตามเปปาหมาย 
เนพพองจากยพงไมลมมจลดเดลนและตลาดทมพมากพอ จถงมมการสรหางจลดยพนและจลดเดลนใหหสพนคหา ซถพงจะ
สามารถชลวยใหหสพนคหาขยายตลาดปลารหาจากปลาจมน ใหหมมยอดขายเพพพมขถทนไดหอยลางตลอเนพพองโดย
การเพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายทาง Social Media ซถพงถพอเปปนชลองทางทมพมมอพทธพพลในดหานการ
ซพทอขายสมงสลด 40 % อมกทพทงยพงปรพบ packaging และโลโกหของสพนคหาใหหมมความทพนสมพยเปปนทมพสนใจ
มากขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 790
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PS65012149 : การทตองเทกชยวในพชกนทกชตจาบลเชกยงงา อจาเภอบดานหมกช จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

-

-

-

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ระบบขายสพนคหาหรพอบรพการผลานชลองทางออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ทลองเทมพยวเชมยงงา

รายละเอกยด : การจพดทนาแผนทมพทลองเทมพยวภายในตนาบลเชมยงงา เพพพอสลงเสรพมการทลองเทมพยว

และการจนาหนลายผลพตภพณฑรภายในตนาบล

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.เชมยงงา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเชมยงงา อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จพดทนาแผนการพพฒนาการทลองเทมพยวชลมชนอยลางยพพงยพนครอบคลลมทพทง ๓ มพตพดหานเศรษฐกพจ ดหาน
สพงคม และดหานสพพงแวดลหอม
-ควรมมผมหรพบผพดชอบหลพกดมแลทะเบมยนประวพตพสมาชพกเขหา-ออกและทะเบมยนประวพตพสมาชพกกลลลม
สลงเสรพมกนารทลองเทมพยวโดยชลมชน
-กลลลมฯ ควรมมการเผยแพรลขหอมมลตนาแหนลงหนหาทมพของ
สมาชพกกลลลมฯ ใหหคนในชลมชนทราบ เชลน ประกาศ
เวยบไซตร เปปนตหน

-มมการกนาหนดขหอตกลงดหานการบรพหารจพดการ
ทรพพยากรสพงคม ประเพณม และ วพฒนธรรม 
การปฏพบพตพใชหรลวมกพน
-ควรมมการจพดทนาปปายกลลลมฯ มมชลองทางและสพพอการ
-ประชาสพมพพนธรขหอควรปฏพบพตพใหหนพกทลองเทมพยวทราบลลวงหนหา
-การประยลกตรใชห โคก หนอง นา โมเดล สนาหรพบการจพดการทลองเทมพยงเชพงเกษตรในชลมชน
เพพพอความยพพงยพนนพทนสามารถนนามาประยลกตรใชหไดหในพพทนทมพในชลมชนตลาง ๆ ไดหตามความตหองการ
และปปจจพยแวดลหอม
ทมพตหองคนานถงถถงกลอนการพพจารณาการจพดการการเกษตรในเมพองคพอ ปปจจพยดหานกายภาพและ
สพพงแวดลหอม ปปจจพย

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 0
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PS65009596 : หมามคตยสรดางชาตอ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการแปรรมปเชพงความรหอน

เทคโนโลยมการลดขนาด

เทคโนโลยมการคพดขนาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณฑรสมลนไพรหมามลลยบดผง

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรสมลนไพรหมามลลยบดผง ทนาจากเมยดหมามลลย บดใหหเปปนผง เปปนอมก

ทางเลพอกหนถพงของผมหบรพโภคทมพตหองการดมแลสลขภาพ สามารถบรพโภคไดหในหลายรมปแบบ เชลน 

ชงผสมกพบกาแฟ ชงกพนกพบนนทารหอน ชงกพนกพบนนทาผถทง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดงพลพบ อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมชลมชนตนาบลดงพลพบ อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม เปปนกลลลมทมพรวมตพวกพนเพพพอจพดจนาหนลายผลพตภพณฑร
หมามลลย ในรมปของสมลนไพรหมามลลยบดผง เนพพองจากมองเหยนโอกาสธลรกพจในกลลลมผมหสมงอายลและผมห
รพกษาสลขภาพ ทพทงนมทหมามลลยมมสรรพคลณ ชลวยทนาใหหรลางกายสดชพพน กระปรมทกระเปรลา เพพพมความ
กระฉพบกระเฉง นอนหลพบสบาย จพตใจเบพกบานแจลมใส ชลวยเพพพมสมรรถภาพทางเพศใหหดมมากยพพง
ขถทน ชลวยกระตลหนการสรหางนนทาอสลจพ และชลวยปรพบคลณภาพของนนทาเชพทอใหหดมมากยพพงขถทน ชลวยกระตลหน
ความตหองการทางเพศ เพพพมความถมพของการผสมพพนธลรใหหมากยพพงขถทนเปปน 10 เทลา(มมการทดลองใน
สพตวร) หมามลลย มมสรรพคลณชลวยแกหปปญหาอวพยวะเพศแขยงตพวชหา ชลวยยพดระยะเวลาในการมมเพศ
สพมพพนธร ซถพงตลาดสมลนไพรกนาลพงไดหรพบความนพยมอยลางสมง ประกอบกพบผมหบรพโภคใหหความใสลใจใน
เรพพองสลขภาพกพนมากขถทน เปปาหมาย
ผลพตภพณฑรสมลนไพรหมามลลยบดผง เปปนผลพตภพณฑรเนหนทมพความมมประโยชนรตลอสลขภาพ มมศพกยภาพ
ในการทนาตลาด โดยกลลลมมมเปปาหมายดพงนมท
1) เปปาหมายระยะสพทน คพอ ทนาใหหสมลนไพรหมามลลยบดผง กลลลมชลมชนตนาบลดงพลพบ เปปนทมพรมหจพกและมม
ผลกนาไรเพพพมขถทน รหอยละ10 ในปป 2565 
2) เปปาหมายระยะกลาง คพอ วพจพยและพพฒนา ผลพตภพณฑรสมลนไพรหมามลลยบดผง กลลลมชลมชนตนาบล
ดงพลพบ เพพพอใหหไดหรพบการรพบรองจากองครการอาหารและยา (อย.)
3) เปปาหมายระยะยาว คพอ เพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายผลพตภพณฑรสมลนไพรหมามลลยบดผง กลลลม
ชลมชนตนาบลดงพลพบ ตามหหางสรรพสพนคหาชพทนนนา รหานคหาสะดวกซพทอ และรหานขายยาทพพวไป

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 45,000

หนหา 111 / 251



PS65010785 : คนเอาถตาน ณ ดงพลลบ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการอพดแทลง

เทคโนโลยมการลดขนาด

เทคโนโลยมการแปรรมปเชพงความรหอน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : วพสาหกพจชลมชนเชพทอเพลพงแขยงบหานหมมพ

รายละเอกยด : ถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพนเหมาะสนาหรพบนนาไปเปปนเชพทอเพลพงในการ

ประกอบอาหาร โดยเฉพาะปปท งยลาง เนพพองจากเปปนผลพตภพณฑรเชพทอเพลพงคลณภาพสมง ทมพ

ปลอดภพยตลอสลขภาพและเปปนมพตรกพบสพพงแวดลหอม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดงพลพบ อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

วพสาหกพจชลมชนเชพทอเพลพงแขยงบหานหมมพ ตนาบลดงพลพบ อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม เปปนกลลลมทมพ
รวมตพวกพนเพพพอผลพตและจนาหนลายถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพน โดยนนาชมวมวลเหลพอใชหทางการ
เกษตร เชลน ไมหไผล เศษไมห เหงหามพนสนาปะหลพง ฯลฯ มาผลพตเปปนถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพน 
เพพพอเปปนการลดของเสมยในชลมชน สรหางงาน และสรหางรายไดหใหหกพบประชาชนในทหองถพพน ซถพงถลาน
ไรหควพนทมพไดหสามารถนนาไปใชหในการปปท งยลาง ไฟจากถลานชนพดนมทมมคลาความรหอนถถง 7,000 กพโล
แคลอรม/กพโลกรพม มมควพนนหอยมาก มมเถหานหอยกวลา 3% และรหอนนานกวลา 3 ชพพวโมง
เปปาหมาย
ถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพน เปปนถลานไรหควพนทมพใชหในการปปท งยลางและไรหไขมพนทรานสรทมพเปปนสาร
กลอมะเรยง ปลอดภพยตลอสลขภาพและเปปนมพตรกพบสพพงแวดลหอม มมศพกยภาพในการทนาตลาด 
โดยกลลลมมมเปปาหมายดพงนมท
1) เปปาหมายระยะสพทน คพอ ทนาใหหถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพนของวพสาหกพจชลมชนเชพทอเพลพงแขยง
บหานหมมพ เปปนทมพรมหจพกและมมผลกนาไรเพพพมขถทน รหอยละ 10 ในปป 2565
2) เปปาหมายระยะกลาง คพอ วพจพยและพพฒนาถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรหควพนของวพสาหกพจชลมชน
เชพทอเพลพงแขยงบหานหมมพ เพพพอสรหางความแตกตลางใหหกพบผลพตภพณฑรและพพฒนาบรรจลภพณฑร
3) เปปาหมายระยะยาว คพอ เพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายผลพตภพณฑรถลานอพดแทลงคลณภาพสมงไรห
ควพนของวพสาหกพจชลมชนเชพทอเพลพงแขยงบหานหมมพ บนตลาดออนไลนร ตามหหางสรรพสพนคหา และรหาน
คหาสะดวกซพทอ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 25,000
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PS65011693 : สานบดานดอน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การสรหางลวดลายใหมลเพพพอใหหมมความเปปนเอกลพกษณร

การนนาไผลสมสลกมาใชหจพกสานแทนการใชหหวายเทมยม

การยพดอายลการใชหงานผลพตภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สานบหานดอน

รายละเอกยด : งานจพกสานบหานดอนดถงแสดงถถงอพตลพกษณรของชลมชนใหหเปปนทมพประจพกษรของ

คนในวงกวหาง ไดหมมการถลายทอดความรมหจากรลลนสมลรลลน สลงตลอมาจนถถงปปจจลบพน นอกจากความ

สวยงามและความประณมตของตะกรหาสานบหานดอนดถงแลหว ผลงานทมพออกมายพงมมความคงทน 

และแขยงแรง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดอนดถง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สานบหานดอน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083445750173, 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100059085699509

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑรสานบหานดอน มมการรลวมมพอกพนกพบภาคประชาชนภายในชลมชนและสลวนราชการในการ
รลวมกพนจพดตพทงกลลลมและชลวยสนพบสนลนในดหานตลางๆ สพนคหาสามารถสพพงทนาไดหตามความตหองการ
ของลมกคหา และมมการใชหวพตถลดพบหลพกทมพหลากหลาย เชลน หวาย หวายเทมยม ไผลสมสลก ผพกตบชวา และ
เชพอกฟาง เปปนตหน ผลพตภพณฑรเปปนภมมพปปญญาทหองถพพนภายในชลมชน ผมหจพดทนาแสดงถถงความ
ปราณมตในแตลละรายละเอมยดในการจพดทนา สลงเสรพมใหหเกพดรายไดหในชลมชน และเกพดเศรษฐกพจ
หมลนเวมยนในชลมชน อมกทพทงสพนคหามมการขายผลานชลองทางออนไลนร ขายหนหารหาน และงานจพดแสดง
สพนคหาตลางๆ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 113 / 251



PS65020037 : Kud Kham Bakery

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหตราปปก มรหอนเพพพอการสรหางแบรนดร

นนาวพตถลดพบในชลมชนมาผสมในเนพทอเบเกอรมพ

คพทนหรพอกลพพนวพตถลดพบในชลมชนเพพพอใหหไดหกลพพนและสมทมพเปปนเอกลพกษณร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลดขามเบเกอรมพ

รายละเอกยด : กลดขามเบเกอรมพ เกพดขถทนจากผมหคนในชลมชนแบลงบทบาทหนหาทมพกพนเพพพอนนาวพตถลดพบ

ภายในชลมชน และชลมชนใกลหเคมยงมาใชหเปปนสลวนประกอบในการทนาขนม คพดสรรวพตถลดพบทมพดม 

เชลน ใบเตย กลหวย และธพญพพช ซถพงนนามาผสมผสานใหหขนมมมรสชาตพดม หอม นลลม อลดมไปดหวย

คลณประโยชนร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.ดอนดถง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลดขามเบเกอรมพ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083445750173, 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100073372615007

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลดขามเบเกอรมพ มมการรลวมมพอกพนกพบภาคประชาชนภายในชลมชนและสลวนราชการในการรลวมมพอ
จพดตพทงกลลลมและชลวยสนพบสนลนในดหานตลางๆ เบเกอรมพสามารถสพพงทนาไดหตามความตหองการของ
ลมกคหา และมมการใชหวพตถลดพบภายในชลมชน เชลน กลหวยหอม ใบเตย ธพญพพช เปปนตหน  ใสลใจในการเกยบ
วพตถลดพบ สลงเสรพมใหหเกพดรายไดหในชลมชน และเกพดเศรษฐกพจหมลนเวมยนในชลมชน อมกทพทงสพนคหามมการ
ขายผลานทางชลองทางออนไลนร และผลานทางหนหารหาน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 2,100
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PS65014262 : ปลสกนางฟปา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การเพาะเชพทอ

การบมบอพดกหอนเชพทอ

การปรพบปรลงคลณสมบพตพของวพสดลเพาะ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   ผลพตภพณฑรผพกและอาหารแปรรมป

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลมกนางฟปา

รายละเอกยด : กหอนเชพทอเหยดนางฟปาภมฐาน บรรจลใสลบรรจลภพณฑรมพดชพด พรหอมปลมกไดหทพนทม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางกะพมท อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บางกะพมท เหยดอรลอย

ออนไลนฑ : บางกะพมท เหยดอรลอย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

แผนการตลาดปลมกเหยดนางฟปา
1.ศถกษาขหอมมลตหนทลนการผลพตเหยดนางฟปาภมฐาน
2.วพเคราะหรตลาด ปรพมาณ จนานวน ราคาและพพทนทมพเพาะปลมก
3.กนาหนดปปจจพยทมพมมผลกระทบตลอราคาขายและตหนทลนการผลพต
4.ศถกษากลลลมลมกคหาทมพตหองการซพทอสพนคหา
5.จพดจนาหนลายรอบๆพพทนทมพใกลหเคมยงหรพอจนาหนลายสลงออกนอกพพทนทมพ
เปปาหมาย
1.สลงเสรพมการเพาะปลมกเหยดนางฟปาภมฐานใหหกพบเกษตรกรชลมชน
2.จพดหาตลาดในการรพบซพทอ
3.สลงเสรพมการสรหางงานสรหางรายไดหใหหกพบชลมชน
4.ตลอยอดธลรกพจ การนนาไปแปรรมปหรพอผลพตภพณฑรในรมปแบบอพพนๆ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 11,000

หนหา 115 / 251



PS65014301 : เหหดอรตอย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ควบคลมคลณภาพการผลพต

ออกแบบบรรจลภพณฑร

การแปรรมป

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เหยดอรลอย

รายละเอกยด : เหยดนางฟปาแปรรมป นนามาอบกรอบ ผสมดหวยสมลนไพรเพพพอสลขภาพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางกะพมท อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บางกะพมท เหยดอรลอย

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

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ขพทนตอนทมพ 1.ศถกษาวพตถลดพบ ตหนทลนในการผลพตทพทงรายกพจกรรมและรายปป
             2.หาแนวทางในการลดตหนทลนและเพพพมมมลคลาสพนคหา
             3.ทนาการตลาดทพทงดหานผลพตภพณฑร ราคา สถานทมพจพดจนาหนลาย และโปรโมชพพน
             4.หาจลดแขยง จลดอลอนของสพนคหา รวมทพทงหาโอกาสและอลปสรรคในการจพดจนาหนลาย
             5.ศถกษาคมลแขลง ทพทงผมหทมพขายสพนคหาเหมพอนกพน ผมหผลพต ผมหบรพโภค และสพนคหาทมพสามารถนนามาทด
แทนไดห
             6.กนาหนดกลลลมเปปาหมาย
             7.จพดจนาหนลายและโปรโมทสพนคหา

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 0
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PS65004981 : นจกาพรอกบางขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

บรรจลภพณฑรปปองกพนความชพทน ลดโอกาสสพนคหาเสพพอมสภาพและยพดอายลการเกยบรพกษา

คพดคหนสมตรและพพฒนาใหหมมความหลากหลาย เพพพอเจาะกลลลมลมกคหา

ออกแบบบรรจลภพณฑรใหหมมตราสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกเผาไกลพพทนเมพอง

รายละเอกยด : จากภมมพปปญญาของกลลลมแมลบหานตนาบลบางขามรลวมกพนคพดคหนสมตรนนทาพรพก โดย

ใชหวพตถลดพบหลพกคพอ เนพทอไกลพพทนเมพองและเนพทอปลาในทหองถพพนนนามาผลานกระบวนการปรลงสลกเพพพอ

เพพพมสารอาหารและคลณคลาทางโภชนาการใหหกพบนนทาพรพก จนไดหเปปนนนทาพรพกเผาไกลพพทนเมพอง

สพนคหาของตนาบลบางขาม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางขาม อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนทาพรพกบางขาม

ออนไลนฑ : U2T บางขาม อนาเภอบหานหมมพ จ.ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

พพฒนาสมตรนนทาพรพกเผาและนนทาพรพกนรกนนามาเพพพมมมลคลาโดยการใสลเนพทอไกลพพทนเมพองและปลาทมพ
เปปนวพตถลดพบหลพกของชลมชน บรรจลสพนคหาในรมปแบบขวดแกหว เพพพอยพดอายลการเกยบรพกษาทนาสตพ
กเกอรรเพพพมชลองทางการขายในแพลตฟอรรมออนไลนร

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 890
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PS65050116 : ทองมดวนกรอบบดานบางขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การทนาตราสพนคหาเพพพอความเปปนเอกลพกษณรและนลาจดจนา

ปรพบสมตรการทนาโดยใชหวพตถลดพบสดจากชลมชน

การบรรจลภพณฑรทมพเหมาะสม ยพดอายลการเกยบรพกษาและถนอมอาหาร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ทองมหวนกรอบกะทพสด เตาถลาน

รายละเอกยด : คงไวหซถพงเอกลพกษณรการทนาทองมหวนกรอบจากเตาถลาน ปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑร

และเพพพมมมลคลาสพนคหาโดยนนาวพตถลดพบในทหองถพพนาเปปนสลวนผสมเพพพอเพพพมมมลคลา เชลน กลหวยหอม 

งา ฟปกทอง ใบเตย อพญชพญ นอกจากนมทยพงนนาไกลพพทนเมพองมาทนาไกลหยองเพพพอสอดไสหในทอง

มหวน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางขาม อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ทองมหวนกรอบบหานบางขาม

ออนไลนฑ : U2T บางขาม อนาเภอบหานหมมพ จ.ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

คงไวหซถพงเอกลพกษณรการทนาทองมหวนกรอบจากเตาถลานปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมและ
ทพนสมพยเพพพมมมลคลาสพนคหาโดยนนาวพตถลดพบในทหองถพพนมาเปปนสลวนผสมเพพพมมมลคลาทนาสตพกเกอรรและ
ตพดคพวอารรโคหดทมพถลายทอดเรพพองราวชลมชนเพพพมชลองทางการขายในแพลตฟอรรมออนไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,000
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PS65003902 : ปลากรคบโรยขดาวเสรอมแคลเซกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนา Packaging Design

คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภพณฑร

กลลลมลมกคหาทพทงในพพทนทมพ และใกลหเคมยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรรมออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกปลนากรลบโรยขนทาวเสรพมแคลเซมยม

รายละเอกยด : สลงเสรพมสลขภาพและลดการเกพดขยะของเสมยจากการผลพต จถงไดหนนากหางปลา

มาเปปนวพตถลดพบในการแปรสภาพเปปนสลวนผสมปลากรลบโรยขหาวเสรพมแคลเซมยม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางพถพง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมนนทาพรพก (ผมหใหญลบหานหมมล1 ตนาบลบางพถพง)

ออนไลนฑ : ผงปลาปรลงรสโรยขหาว ตนาบลบางพถพง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ตหองการทมพจะสรหางตลาดและในดหานกนาลพงการผลพตใหหเพพพมขถทน เพพพอรองรพบการขยายตลาดใน
อนาคต  ซถพงกพจการมมแผนในการขยายตลาด ไปยพงกลลลมลมกคหาเปปาหมายทพพวประเทศ
ทนาใหหผมหบรพโภคแยกความแตกตลางของสพนคหาไดหยาก

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 8,000
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PS65004061 : Green travel : ไหวดพระ 9 วลด สลมผลสวลฒนธรรมลคตนนจกาบางขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหโปรแกรม SketchbookPro ในการออกแบบโลโกหเสพทอนพกสพพอความหมายทหองถพพนและกระเปปา

ใชหชลองทางการบรพการผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล 

Facebook fanpage: ตลาดนนทาบางขาม บหานหมมพ ลพบลรม

website: https://sites.google.com/view/bangphuengrivercruise/index

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ธลรกพจการทลองเทมพยวออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ลลองเรพอลลลมแมลนนทาบางขาม ตนาบลบางพถพง

รายละเอกยด : เปปนบรพการทลองเทมพยวลลองเรพอไหวหพระ 9 วพด สพมผพสวพฒนธรรมลลลมนนทาบางขาม 

โดยระยะเวลาลลองเรพอไมลเกพน2ชพพวโมง ตพทงแตลจลดเรพพมตหน ทลาเรพอวพดคลหงทลาเลา สพทนสลดทมพวพดคลหงทลา

เลาและจลดแวะใหหขถทนเยมพยมชมความงาม มมอยมลดหวยกพน 5 จลดหลพกๆ คพอ วพดบางพถพง, วพดมหาสอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บางพถพง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : วพดคลหงทลาเลา

ออนไลนฑ : ตลาดนนทาบางขาม วพดคลหงทลาเลา บหานหมมพ ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การทลองเทมพยวจพงหวพดลพบลรมมมนโยบายสลงเสรพมการทลองเทมพยวเชพงประวพตพศาสตรร สลงผลใหหรมป
แบบธลรกพจการทลองเทมพยวเชพงประวพตพศาสตรร ทมพเปปนการรพกษาสภาพแวดลหอมและพพฒนาชลมชน
อยลางยพพงยพนเตพบโตไปดหวย

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 12,000
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PS65011751 : การพลฒนาและยกระดลบผลอตภลณฑฑผดามลดหมกช

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาผลพตภพณฑรจากผหาหมมพใหหไดหมาตรฐาน

เทคโนโลยมดหานการออกแบบฉลากสพนคหา

เทคโนโลยมการทนาสพพอประชาสพมสพมพพนธร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานมานลษยวพทยา

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : มพดหมมพบหานกลหวย

รายละเอกยด : เปปนการนนาผหามพดหมมพทมพเปปนของดมของเดลนในทหองถพพนมาแปรรมปเปปนผลพตภพณฑรทมพ

สรหางมมลคลาเพพพมเปปนสพนคหาหลากหลายรมปแบบเชลน หมวก หมอนรองคอ เปปนตหนจาก

ภมมพปปญญาการทอผหามพดหมมพของคนในชลมชน ตนาบลบหานกลหวย  อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม 

ซถพงมมจลดเดลน คพอลายผหาซถพงเปปนเอกลพกษณรเฉพาะตพวและนนามาตลอยอดพพฒนาเปปนผลพตภพณฑร 

โดยการนนาผหาดพงกลลาวมาพพฒนาเปปนผลพตภพณฑรตลางๆ เพพพอสลงเสรพมการเพพพมมมลคลาของผหา

มพดหมมพ ทนาใหหผลพตภพณฑรมมความนลาสนใจมากยพพงขถทน และเปปนการสลงเสรพมการเพพพมรายไดหของ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บหานกลหวย อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กพจกรรมงานตลางๆ, หนหารหาน, ตพดตลอโดยตรง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลบหานกลหวย BY KU

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

The Business model Canvas 
ผลพตภพณฑรแปรรมปผหามพดหมมพ

Key partners
- อบต.บหานกลหวย
- มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร
- กลลลมเกษตรกรในตนาบลบหานกลหวย

Key Activities
- พพฒนาสพนคหาใหหดมขถทน
- เพพพมมาตรฐานสพนคหา
- มลลงเนหนการสรหางรายไดหใหหสมงขถทนในตนาบลบหานกลหวย

Key resources
- สพนคหาผลพตภพณฑรจากผหามพดหมมพ
- สพพอโฆษณา
- บลคลากรโครงการ U2T

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 7,500
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PS65012259 : การพลฒนาและยกระดลบผลอตภลณฑฑปลาสดม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการแปรรมปปลาสหมใหหไดหมาตรฐาน

เทคโนโลยมดหานบรรจลภพณฑร

เทคโนโลยมการทนาสพพอประชาสพมสพมพพนธร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมโขกเขก แมลสอพทง

รายละเอกยด : เปปนการแปรรมปจากปลาทมพจพบไดหในทหองถพพน ดหวยวพธมการของ ภมมพปปญญาชาว

บหานทมพเรมยกวลา “เรพอผมหลอก” และนนามาแปรรมปเปปนผลพตภพณฑรปลาสหมดหวยกรรมวพธมดพพงเดพม

ของคนในชลมชน ซถพงสะทหอนถถง   วพถมชมวพตและวพฒนธรรมการทนาอาหารของชาวบหาน ต.บหาน

กลหวย อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร

ต.บหานกลหวย อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กพจกรรมงานตลางๆ, หนหารหาน, ตพดตลอโดยตรง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลบหานกลหวย BY KU

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

The Business Model Canvas 
ปลาสหมโขกเขก แมลสอพทง

Key Partners 
- อบต.บหานกลหวย
- มหาวพทยาลพยเกษตรศาสตรร
- กลลลมเกษตรในตนาบลบหานกลหวย

Key Activities 
- พพฒนาสพนคหาใหหดมขถทน
- เพพพมมาตรฐานสพนคหา
- มลลงเนหนการสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนใน ต.บหานกลหวย

Key Resources
- สพนคหา(ผลพตภพณฑรจากปลา)
- สพพอโฆษณา
- บลคลากรโครงการ U2T

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 7,800
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PS65011814 : โครงการยกระดลบการสานตะกรดาของชคมชนเพชชอสตงเสรอมการเรกยนรสด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Page Facebook

Socail Media

Line Chatbot

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระเปปาทนาจากผพกตบชวา

รายละเอกยด : สมง 15 กวหาง 26 cm สามารถนนาไปเปปนของฝากไดห และ ยพงสามารถใสลของไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บหานชม อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนาไปขายตามงานตลางๆ

ออนไลนฑ : U2T for BCG บหานชม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ลพตภพณฑรจพกรสานเปปนงานฝปมพอทมพมมความประณมต มมลวดลายสวยงามเปปนผลพตภพณฑรจาก
ธรรมชาตพ เปปนงานฝปมพอจากภมมพปปญญาทหองของชาวตนาบลบหานชม ดพงนพทนทางทมมงานจถงจพดทนา 
โดยขายทางออนไลนร จถงเพจ Facebook U2T for BCG บหานชมขถทน เพพพอเพพพมรายไดหใหหแกล
ประชาชนและเจหาของผลพตภพณฑร

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65011872 : การพลฒนาชตองทางการจลดจจาหนตาย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Page Facebook

Socail Media

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานบหานชม

รายละเอกยด : Facebook U2T for BCG บหานชม เพพพอทมพจะเพพพมรายไดหใหหแกลตนาบลและประชาชน

ทมพจพดทนาผลพตภพณฑรใหหมมรายไดหทมพเพพพมขถทน และผลพตภพณฑรเปปนทมพรมหจพกมากยพพงขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บหานชม อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนาไปขายตามงานตลางๆ

ออนไลนฑ : U2T for BCG บหานชม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑรจพกรสานเปปนงานฝปมพอทมพมมความประณมต มมลวดลายสวยงามเปปนผลพตภพณฑรจาก
ธรรมชาตพ เปปนงานฝปมพอจากภมมพปปญญาทหองของชาวตนาบลบหานชม ดพงนพทนทางทมมจถงเหยนวลาการ
ขายทางออนไลนรจถงเปปนทางเลพอกอมกตพวหนถพง โดนการจพดทนาเพจ Facebook U2T for BCG 
บหานชมและ  Line Chatbot  ขถทน เพพพอเพพพมชลองทางการจนาหนลายและประชาสพมพพนธรผลพตภพณฑรใหห
เปปนทมพรมหจพกไดหแพรลมากขถทน เพพพอชลวยใหหตนาบลและประชาชนทมพจพดทนาผลพตภพณฑรมมรายไดหทมพเพพพมขถทน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65015827 : ปคปยออนทรกยฑอลดเมหดจากมสลไสดเดชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ขยายชลองทางการจพดจนาหนลายโดยใชหแฟลตฟอรรมออนไลนรตลาง ๆ

ใชหเครพพองอพดเมยด

ใชหบรรจลภพณฑรทมเปปนมพตรตลอสพพงแลหอม

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลปยอพนทรมยรจากมมลไสหเดพอน

รายละเอกยด : เปปนปลปยอพนทรมยรบารลงตหน ใบ สลงเสรพมการตพดดอกซถพงมมธาตลอาหารหลพก N P K 

และธาตลอาหารรองทมพจาเปปนตลอการเจรพญเตพบโตของพพช ชลวยใหหพพชเจรพญเตพบโตเรยว ทนตลอ

โรคและแมลง มมฮพวมพสชลวยกพกเกยบธาตลอาหารและปรพบโครงสรหางดพนทาใหหดพนรลวนซลย เรลงราก 

เรลงดอก บนารลงตหน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.บหานทราย อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : เลขทมพ 36 หมมลทมพ 5 ตนาบลบหานทราย อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม รหพสไปรษณมยร 15110

ออนไลนฑ : วพสาหกพจชลมชนแปรรมปสมลนไพรพพทนบหานตนาบลบหานทราย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

คลณคลาของสพนคหา/บรพการ(Value Propositions) - เปปนปลปยอพนทรมยร 100% ปลอดภพยตลอพพชและ
ผมหใชห • มมราคาถมกกวลาปลปยเคมม • กระบวนการผลพต และบรรจลภพณฑรทนาจากธรรมชาตพ ไมลสรหาง
มลพพษตลอสพพงแวดลหอม, กลลลมลมกคหาหลพก(Customer Segment) - เกษตกรผมหปลมกขหาว -
เกษตรกรผมหปลมกพพชไรล - เกษตรกรผมหปลมกพพชผพก - กลลลมผมหปลมกไมหดอก ไมหประดพบ - กลลลมผมหเลพทยง
ไมหสวยงาม - เกษตรกรผมหปลมกสมลนไพร/สมลนไพรทางการแพทยร, ชลองทางการเขหาถถง
ลมกคหา(Channels) -  จพดจนาหนลายผลานชลองทางออฟไลนร ไดหแกล ทมพบหาน ซถพงเปปนกลลลมสลงเสรพม
อาชมพการเกษตรของตนาบลบหานทราย และชลองทางออนไลนร ไดหแกล ผลานทางโทรศพพทร เพจ 
Facebook Line@ แพลตฟอรรมขายออนไลนร Shopee Lazada, ความสพมพพนธรกพบ
ลมกคหา(Costomer Relationships) - สรหางระบบเครพอขลายสมาชพกกพบเกษตรกรและ/หรพอผมหใชห
ผลพตภพณฑร • ตพดตามผลจากการใชหผลพตภพณฑรจากลมกคหา, ทรพพยากรหลพก(Key Resources) - 
มมลไสหเดพอน - แรงงาน - ขหอมมลสารสนเทศ เชลน วพธมการเลมทยงไสหเดพอน มาตรฐานการผลพต เปปน
ตหน, ผมหรลวมงานหลพก(Key Partners) - เกษตรกรผมหเลมทยงวพว,เครพอขลายผมหเลมทยงไสหเดพอน, ภารกพจ
หลพก(Key Activities) -  เลมทยงไสหเดพอนเพพพอนนามมลไสหเดพอนมาเปปนสลวนผสมในการผลพตปลปย และทนา
การผลพตปลปยอพนทรมยรจากมมลไสหเดพอน, รายจลาย/ตหนทลน(Cost Structure) - ตหนทลนวพตถลดพบการ
ผลพต ไดหแกล มมลวพว มมลไสหเดพอน • ตหนทลนกระบวนการผลพต ไดหแกล คลาไฟ คลานนทา • ตหนทลนการดนาเนพน
การ ไดหแกล คลาขนสลง คลาโทรศพพทร คลาอพนเทอรรเนยต คลาแรง, รายรพบ(Revenue Streams) - รายไดห
จากการขายปลมกทมพเปปนตพวเงพนจากการจนาหนลายสพนคหา • รายไดหจากการขายสลงทมพเปปนตพวเงพนจาก
การจนาหนลายสพนคหา • รายไดหการขายสลงจากคมลคหา

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,150
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PS65016461 : การพลฒนาแชมพสจากสมคนไพรในทดองถอชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ขยายชลองทางการจพดจนาหนลายโดยใชหแฟลตฟอรรมออนไลนรตลาง ๆ

นนาสพพอออนไลนรมาชลวยโฆษณาผลพตภพณฑรแชมพมสมลนไพร

ใชหภมมพปปญญาชาวบหานมาชลวยในการพพฒนาสมตรแชมพมสมลนไพรโดยเพพพมชนพดของสมลนไพรใหห

มากกวลาสมตรตหนตนารพบ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : แชมพมสมลนไพร (ใบหมมพ)

รายละเอกยด : ผลพตจากสมลนไพร 13 ชนพด ไมลมมสลวนผสมของสารเคมมทมพเปปนอพนตราย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.บหานทราย อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหาน BT99 Shop ตนาบลบหานทราย อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ออนไลนฑ : โครงการ U2T ตนาบลบหานทราย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1. กลลลมลมกคหา เปปนกลลลมคนรพกสลขภาพ 
2. คลณคลาของสพนคหาทมพมมตลอลมกคหาเปปนแชมพมสนาหรพบบนารลงเสหนผม ผลพตจากวพตถลดพบธรรมชาตพ ทนา
ใหหเสหนผมมมความเงางาม แกหหพวลหาน รพกษาผมรลวงและผมหงอก 
3. มมชลองทางการจพดจนาหนลาย ไดหแกล รหานคหาขายปลมก และชลองทางออนไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,790
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PS65014675 : ปลาสดมขดาวกลดองเพชชอสคขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เปปนการพพฒนาผลพตภพณฑรเดพมทมพมมอยมลแลหวในชลมชนใหหมมความนลาสนใจมากขถทน

ตลอยอดเพพพมมมลคลาตลอผลพตภพณฑร

สรหางตพวตนบนโซเชมยลมมเดมยเชลน Facebook TikTok Instagram

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมขหาวกลหองเพพพอสลขภาพ

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรปลาสหมฟปกสลวนใหญลจะเปปนการหมพกปลาสหมดหวยขหาวสลก จถงคพด

พพฒนาสมตรเพพพอใหหดมยพพงขมทนโดยการใชหขหาวกลหองแทนขหาวสลก แตลใชหการหมพกดหวยสมตรเดพม คพอ 

ใสลกระเทมยม และกลพอลงไป จนกลายเปปนปลาสหมขหาวกลหองเพพพอสลขภาพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บหานหมมพ อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลบหานหมมพ อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

SWOT Analysis
Strength (S) จลดแขยง
   เนพพองจากทางเราไดหทนาปลาสหมจากขหาวกลหอง หากเรารพบประทานขหาวกลหองจะไดห วพตามพนบมรวม 
ชลวยปปองกพนและบรรเทาอาการอลอนเพลมย แขน ขาไมลมมแรง ปวดกลหามเนพทอ โรคผพวหนพงบางชนพด 
บนารลงสมองทนาใหหเจรพญอาหาร ไดหวพตามพนบม 1 ซถพงถหากพนเปปนประจนาจะชลวยปปองกพนโรคเหนยบชาไดห 
ไดหวพตามพน บม 2 ปปองกพนโรคปากนกกระจอก ผลพตภพณฑรปลาสหมขหาวกลหอง ใชหวพตถลดพบและแรงงาน
ในทหองถพพนทนาใหหชาวบหานมมรายไดหจากการจนาหนลายวพตถลดพบในการผลพตปลาสหมขหาวกลหอง และไดห
รายไดหจากการรพบจหางเปปนแรงงานในการผลพตปลาสหมขหาวกลหอง ชลวยเสรพมสรหางเศรษฐกพจฐาน
รากในทหองถพพนใหหดมขถทน
Weakness (W) จลดอลอน
   ยพงไมลเปปนทมพรมหจพกในตลาดเนพพองจากเปปนผลพตภพณฑรทมพเราคพดคหนพพฒนาสมตรขถทนมาใหมล  
Opportunity (O) โอกาส
  การเตพบโตในทหองตลาดเพพพอเพพพมทางเลพอกใหหกพบผมหบรพโภคมากขถทน  เนพพองจากผลพตภพณฑรปลาสหม
ตพวมมวพตถลดพบการหมพกของขหาวกลหอง ซถพงเปปนขหาวเพพพอสลขภาพสามารถทนาใหหไดหรพบความสนใจแกลผมห
บรพโภคทมพรพกสลขภาพ จถงมมโอกาสทมพกลลลมผมหบรพโภคเหลลานมทเลพอกซพทอปลาสหมเพพพอสลขภาพ
Threats (T) ภพยคลกคาม
ความเสมพยง เรพพองของราคาซพทอขายและตหนทลนนพทนอาจจะเพพพมมากขถทน จถงทนาใหหมมความเสมพยงทมพจะ
ตพดสพนใจเลพอกซพทอสพนคหานพทนยากขถทนกวลาเดพม

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000
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PS65016424 : บดานหมกชไผตสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Facebook

Instagram

Tiktok

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : บหานหมมพไผลสาน

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรไผลสานเปปนภมมพปปญญาทมพสพบสานจากบรรพบลรลษ ดหวยลวดลายวพจพตร

บรรจงถพกทอจากหวายเสหนเลยก เกพดเปปนผลงานผลพตภพณฑรไผลสานทมพสวยงามสะดลดตา อาทพ 

ตะกรหา ทมพใสลแกหวนนทา เปปนตหน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บหานหมมพ อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลบหานหมมพ อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

SWOT Analysis
Strength (S) จลดแขยง
   การทนาจพกรสานไมหไผลในปปจจลบพนถพอเปปนการอนลรพกษรสพบสานภมมพปปญญาชาวบหานในอมกทางหนถพง
เพราะในปปจจลบพนนพทนการใชหสพนคหาจากภมมพปปญญาชาวบหานนพทนถพอวลานหอยและไมลนพยมกพนมากนพกใน
ปปจจลบพน ประโยชนรของการใชหจพกรสานจากไมหไผลนพทน ทมพเหยนไดหชพดคพอการลดใชหถลงพลาสตพกซถพงเปปน
ปปญหาโลกรหอนทมพสรหางปปญหาใหญลใหหกพบโลกในปปจจลบพน เเละการใชหจพกรสานไผลนพทนเราสามารถนนา
กลพบมาใชหซนทาไดหอยลางมมประสพทธพภาพและยพงสวยงามมมเอกลพกษณรเฉพาะตพวอมกดหวย ทพทงยพงชลวย
เสรพมสรหางรายไดหใหหกพบชลมชนอมกทางหนถพง
Weakness (W) จลดอลอน
  ผมหทมพมมความรมหความสนใจสพบสานภมมพชาวบหานในดหานการทนาจพกรสานไมหไผลนพทนมมนหอย และผมหทมพสนใจ
ซพทอผลพตภพณฑรจพกรสานไมหไผล มพนคลอนขหางนหอยจถงตหองอาศพยการโฆษณาประชาสพมพพนธรและออก
แบบตพวสพนคหาใหหมมความทพนสมพยทมพสามารถใชหไดหในชมวพตประจนาวพนอมกดหวย
Opportunity (O) โอกาส
เนพพองจากในปปจจลบพนผมหคนสลวนใหญลนพทนไมลไดหใหหความสนใจกพบสพนคหาภมมพปปญญาชาวบหานเชลน
เครพพองจพกรสานไผลมากเทลาทมพควร จถงเปปนเปปาหมายหลพกของทมมงานทมพตหองคพดรมปแบบของตพว
ผลพตภพณฑรใหหมมความทพนสมพยเขหากพบกลลลมลมกคหาในปปจจลบพนใหหมากขถทนและตหองอาศพยการโฆษณา
ประชาสพมพพนธร เพพพอใหหเขหาถถงกพบผมหคนไดหมากขถทน  
   Threats (T) ภพยคลกคาม

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 10,000
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PS65009326 : กลตองจลกสานรลกษฑโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ความรมหในการกนาจพดพลาสตพก

ความรมหทางศพลปหพตถกรรม

การตลาดออนไลนร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลลองจพกสาน

รายละเอกยด : เปปนสพนคหาทมพผลพตจากวพสดลธรรมชาตพ ใชหทดทดแทนภาชนะพลาสตพก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

1 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ไผลใหญล อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บ.ไผลใหญล

ออนไลนฑ : http://www.facebook.com/profle.php?id=100021443959204

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

อบรมเชพงปฏพบพตพการใหหชลมชนเพพพอลดการใชหภาชนะพลาสตพกและสรหางรายไดหเพพพมเตพมเมพพอมม
เวลาวลาง โดยมมกลลลมเปปาหมายเปปนกลลลมรพกษรโลก

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 60
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PS65044115 : โคมไฟจลกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

หลอดไฟ LED ควมคลมผลาน bluetooth ผลานมพอถพอ

-

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : โคมไฟจพกสาน บ.ไผลใหญล

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรทมพพพฒนาจากการจพกสานของชลมชน ใชหตกแตลงภายในบหาน ควบ

คลมผลานมพอถพอ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

1 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ไผลใหญล อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บ. ไผลใหญล

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100021443959204

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

พพฒนาผลพตภพณฑรจพกสานชลมชน
เพพพมนวพตกรรม LED ควบคลมผลานมพอถพอ ผลพตเปปนสพนคหา
โดยมมกลลลมเปปาหมายในการจนาหนลายเปปนกลลลมตกแตลงบหาน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 699
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PS65002269 : ไขตเคหมนายก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองปปพ นสมลนไพร

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

ใชหโปรแกรมคอมพพวเตอรรออกแบบโลโกหบรรจลภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมนายก

รายละเอกยด : ไขลเคยมนายกหรพอไขลเคยมสมลนไพรไดหมมการพพฒนาจากไขลเคยมธรรมดาใหหเปปนไขล

เคยมสมลนไพรโดยใชหสมลนไพรในครพวเรพอนนนามาพพฒนาใหหมมความแตกตลางจากทมพอพพนๆเมพพอทนา

ออกมาแลหวจะมมกลพพนหอมของเครพพองสมลนไพรเชลนขลาตะไครหใบมะกรมดเพพพอสรหางอาชมพและ

รายไดหสมลชลมชน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.พลคา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไขลเคยมนายก

ออนไลนฑ : ไขลเคยมนายก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“ไขลเคยมนายก”เปปนสพนคหาทมพไดหมมการคพดคหนนนาสมลนไพรในครพวเรพอนมาใชหประโยชนรและการ
ตลอยอดใหหกพบสพนคหา และการออกแบบบรรจลภพณฑรใหหมมความนลาสนใจและเปปนการเพพพมยอดขาย
เพพพอดถงดมดลมกคหาในกลลลมคนทมพชพพนชอบการรพบประทานไขลเคยม โดยการจพดจนาหนลายสพนคหา”ไขลเคยม
นายก”วางแผนใหหมมการขายแบบออนไลนรและแบบออฟไลนร โดยคาดหวพงใหหมมกนาไรและยอดขาย
เพพพมขถทนจากเดพม 10% ภายในระยะเวลา 3 เดพอน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 8,000
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PS65003245 : พรอกแกงสมคนไพรพคคา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองอพด

เครพพองปปพ น

เครพพองบด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรพกแกงสมลนไพรพลคา

รายละเอกยด : พรพกแกงสมลนไพรพลคา ผลานการคพดสรรและปรลงรสอยลางพพถมพพถพนทลกขพทนตอน 

ตพทงแตลการเลพอกวพตถลดพบ ซถพงเพาะปลมกโดยคนในชลมชน ปลอดสารพพษ รวมถถงสมลนไพรจาก

ธรรมชาตพทมพมมความหอมนลารพบประทาน จนถถงการบรรจลลงในบรรจลภพณฑรทมพมมความสะอาดและ

สะดวกตลอการใชหงาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.พลคา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานนายกอบต.พลคา

ออนไลนฑ : พรพกแกงสมลนไพรพลคา

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“พรพกแกงสมลนไพรพลคา” เปปนการทนาพรพกแกงจากสมลนไพรตนาบลพลคา ไมลใสลสารกพนบมด 
โดยออกแบบบรรจลภพณฑรใหหมมความนลาสนใจ เพพพอดถงดมดกลลลมคนทมพบรพโภคอาหารทมพมมสลวนประกอบ
ของพรพกแกง และคาดหวพงใหหมมกนาไรเพพพมขถทนจากเดพม 10% ภายในระยะเวลาสามเดพอน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,000
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PS65054115 : โครงการพลฒนาตตอยอดผลอตภลณฑฑการแปรรสปอาหาร เพชชอเพอชมรายไดดเเละสตงเสรอมการตลาด 

ของวอสาหกอจชคมชน  ณ ตจาบลโพนทอง อจาเภอบดานหมกช จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาการบรรจลภพณฑร ในรมปแบบแทลง ออกแบบบรรจลภพณฑรใหมล

พพฒนาสมตรของหมมพกรอบ โดยใชหผพกผลไมหและสมลนไพรธรรมชาตพ

3. เพพพมชลองทางการจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หมมพกรอบบหานทลลง-โพนทอง

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรหมมพกรอบบหานหมมพทลลง - โพนทอง โดยพพฒนาสมตรหมมพกรอบและสมสพนทมพ

แตกตลางจากผพก ผลไมห และสมลนไพรธรรมชาตพ ทมพมมประโยชนร และไมลเปปนอพนตรายตลอสลขภาพ 

ผลพตสพนคหาหมมพกรอบในรมปแบบแทลง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.โพนทอง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานปปาแจลม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลโพนทอง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

เพพพมผลพตภพณฑรหมมพกรอบบหานหมมพทลลง - โพนทอง โดยพพฒนาสมตรหมมพกรอบและสมสพน
ทมพแตกตลางจากผพก ผลไมห และสมลนไพรธรรมชาตพ ทมพมมประโยชนร และไมลเปปนอพนตรายตลอสลขภาพ 
ผลพตสพนคหาหมมพกรอบในรมปแบบแทลง พอดมคนาเพพพอใหหสะดวกและงลายตลอการรพบประทาน และเพพพอ
ดถงดมดความสนใจของผมหบรพโภค รวมถถงเพพพมการจนาหนลายสพนคหาในระบบออนไลนร โดยสรหาง  
Facebook Line เพพพอเพพพมกลลลมลมกคหา และขยายชลองทางการตลาด ทพทงในหมมลบหาน จพงหวพดอพพน ๆ  
เนพพองจากสพนคหาทมพผลพตเปปนอาหารวลางพรหอมรพบประทานลมกคหาสามารถเลพอกซพทอสพนคหาไดห ทลกเพศ 
ทลกวพย เละจะชลวยเพพพมยอดขายใหหกพบผลพตภพณฑรไดหมากถถง 20%

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,000
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PS65061110 : โครงการพลฒนาและตตอยอดอาหารแปรรสปในชคมชนสสตการตลาดเพชชอเพอชมรายไดด ณ ตจาบลโพน

ทอง อจาเภอบดานหมกช จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรและรสชาตพของกระยาสารท

พพฒนาออกแบบรมปแบบสพนคหา และบรรจลภพณฑรใหมล

เพพพมชลองทางการจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขนมกระยาสารท

รายละเอกยด : ขนมกระยาสาทร เพพพมรสชาตพทมพแตกตลาง โดยการนนาธพญพพชและผลไมหจาก

ธรรมชาตพทมพมมในชลมชน เชลน กลหวย งา ถพพว ทมพมมคลณคลาทางโภชนาการ ในรมปแบบทมพพอดมคนา เปปน

สพนคหาทานเลลน งลายตลอการรพบประทาน บรรจลภพณฑรผลพตจากวพสดลธรรมชาตพ เปปนฝปมพอจากการ

รลวมกพนของคนในชลมชน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.โพนทอง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานปปาแจลม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลโพนทอง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

เพพพมผลพตภพณฑรขนมกระยาสารท โดยพพฒนาสมตรและรสชาตพใหหเเตกตลางจากเดพม เพพพอดถงดมด
ความสนใจของผมหบรพโภค รวมถถงเพพพมการจนาหนลายสพนคหาในระบบออนไลนร โดยสรหางเพจ 
facebook เพพพอเพพพมกลลลมลมกคหา และขยายตลาดในมลมกวหาง ทพทงในหมมลบหาน จพงหวพดอพพนๆ  เพพพมยอด
ขายใหหกพบผลพตภพณฑรมากขถทน 20%

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,000
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PS65019204 : ชาใบขลสตพรดอมชงเพชชอสคขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงรมปแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมเพพพอการจนาหนลาย

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

ผลพตโดยใชหเครพพองมพอทมพมมมาตรฐาน สะอาด เพพพอเพพพมจลดขายใหหกพบสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ชาใบขลมลพรหอมชงเพพพอสลขภาพ

รายละเอกยด : ชาใบขลมลมมสรรพคลณหลายดหาน อาทพเชลน ปรพบความดพนโลหพต ลดนนทาตาลใน

เลพอด ชลวยแกหนพพวในไต ชลวยขพบปปสสาวะ แกหปปสสาวะผพดปกตพ  แกหรพดสมดวงจมมก ชลวยขพบนพพว และ

ชลวยขพบเหงพพอ นอกจากนพทนไดหแปรรมปเปปนใบชาแหหงสนาเรยจรมปพรหอมชงเพพพอสะดวกในการดพพม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.มหาสอน อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานสวนขวพญชลมชนมหาสอน

ออนไลนฑ :  ช มU2T for BCG ตนาบลมหาสอน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

มมความตหองการทมพจะยกระดพบมาตรฐานผลพตภพณฑร รวมทพทงสรหางตลาดในดหานของกนาลพงการ
ผลพตใหหเพพพมขถทน เพพพอรองรพบการขยายตลาดในอนาคต ซถพงกพจการมมแผนในการขยายตลาด ไป
ยพงกลลลมลมกคหาเปปาหมายทพพวประเทศ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 1,800
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PS65019215 : ไขตเคหมดอนสอพองใบเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงรมปแบบผลพตภพณฑรและบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมเพพพอการจนาหนลาย

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

ผลพตโดยใชหเครพพองมพอทมพมมมาตรฐาน สะอาด เพพพอเพพพมจลดขายใหหกพบสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมดพนสอพองใบเตย

รายละเอกยด : ใชหไขลเปปดทมพมมคลณภาพดม ชาวบหานจะเลมทยงเปปดเองใชหอาหารทมพมมสารทนาใหหไขลมมสม

แดง มมความมพน ทนาใหหไดหไขลเคยมรสชาตพดม ไมลเคยมมากเพราะใชหดพนสอพองดมดซพบความเคยม และ

ใบเตยทนาใหหไขลขาวไมลแขยงกระดหาง สามารถนนาไปรพบประทานในครพวเรพอนหรพอเปปนของฝากกยไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.มหาสอน อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานสวนขวพญชลมชนมหาสอน

ออนไลนฑ :  ช มU2T for BCG ตนาบลมหาสอน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มมความตหองการทมพจะยกระดพบมาตรฐานผลพตภพณฑร รวมทพทงสรหางตลาดในดหานของกนาลพงการ
ผลพตใหหเพพพมขถทน เพพพอรองรพบการขยายตลาดในอนาคต ซถพงกพจการมมแผนในการขยายตลาด ไป
ยพงกลลลมลมกคหาเปปาหมายทพพวประเทศ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 3,400
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PS65002805 : ขดาวสารบดานทคตง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมรายละเอมยดประโยชนร ในบรรจลภพณฑรของขหาวสารบหานทลลงใหหมมความนลาสนใจมากยพพงขถทน

เพพพมชลองทางการจนาหนลายขหาวสารผลานชลองทางออนไลนร

ปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑรของขหาวสาร ขนาด 5 กพโลกรพม

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   เทคโนโลยมพพฒนาคลณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวสารบหานทลลง

รายละเอกยด : ขหาวสารทมพผลพตโดยตรงจากชาวนา ไดหรพบมารตฐาน GAP ขายในราคายลอม

เยาวร  สะดวก สะอาด ปลอดภพยกพบผมหบรพโภค

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.สนามแจง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ขหาวสารบหานทลลง ลพบลรม

ออนไลนฑ : u2t_sanamjeang_ru

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑรของผลพตภพณฑรขหาวสารบหานทลลงซถพงเปปนสพนคหาของบหานทลลงสาธารณร โดย
จพดทนาบรรจลภพณฑรขถทนใหมลใหหมมความนลาสนใน และดถงดมดผมหบรพโภค เพพพมการขายสพนคหาในระบบออ
นไลนร โดยสรหางเพจ Facebook Line Instagram เพพพอเพพพมกลลลมลมกคหา ทพทงในหมมลบหาน จพงหวพดอพพน 
ๆ  และลมกคหาสามารถซพทอสพนคหาไดหทลกเพศ ทลกวพย และสามารถเพพพมยอดขายใหหผลพตภพณฑรไดห
มากกวลาเดพม 20 %

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 6,300
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PS65004858 : ไขตเคหมดอนสอพอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรของไขลเคยมดพนสอพองขถทนใหมล โดยใชหสมลนไพรธรรมชาตพ (อพญชพน

ขมพทนชพน

ใบเตย

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมสมลนไพรบหานคลอง-ทลาตะโก

รายละเอกยด : ไขลเคยมทมพผลพตโดยวพตถลดพบจากธรรมชาตพ จากฝปมพอของชาวบหาน ปลอดภพย 

ราคาถมก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยรามคนาแหง

ต.สนามแจง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไขลเคยมสมลนไพรบหานคลอง-ทลาตะโก

ออนไลนฑ : ไขลเคยมสมลนไพรบหานคลอง-ทลาตะโก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพมมมลคลาของผลพตภพณฑรไขลเคยมสมลนไพรบหานคลอง-ทลาตะโก โดยพพฒนาสมตรไขลเคยมใหหแตก
ตลางจากเดพม เพพพอดถงดมดความสนใจของผมหบรพโภค รวมถถงเพพพมการจนาหนลายสพนคหาในระบบออ
นไลนร โดยสรหางเพจ Facebook Line Instagram เพพพอเพพพมกลลลมลมกคหา ทพทงในหมมลบหาน จพงหวพดอพพน 
ๆ  นอกจากนมทลมกคหาสามารถเลพอกซพทอสพนคหาไดหทลกเพศ ทลกวพย และจะเพพพมยอดขายใหหกพบ
ผลพตภพณฑรไดหมากขถทน 20 %

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,600
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PS65017494 : “ผลอตคคกกกกธลญพชชเพชชอสคขภาพ”

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

2. ใชหระบบการออกแบบทมพเขหาใจผมหบรพโภค

3. จพดระบบการขายแบบออนไลนร

ใชหธพญพพชคลณภาพดม

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การใชหปรพมาณสารอาหารทมพเหมาะสมตลอสลขภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : คลกกมทธพญพพช

รายละเอกยด : 1 กระปลก หรพอ 1 กลลอง มมทพทงหมด 15 ชพทน ราคาขาย 30 บาทมมหลากหลายหนหาใหห

เลพอกทาน 1 เมลยดทานตะวพน งาดนา 2 เมลยดฟปกทอง3 ถพพวลพสง 4 ธพญพพชรวม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.สายหหวยแกหว อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : จรพญยา

ออนไลนฑ : line: 089-0809254

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวพเคราะหรศพกยภาพเพพพอประเมพนสภาพการพพฒนาในปปจจลบพน และโอกาสในการพพฒนาใน
อนาคตการพพฒนาและตลอยอดรมปแบบผลพตภพณฑรของกลลลมอาชมพการอบคลกกมทธพญพพชเพพพอ
สลขภาพตนาบลสายหหวยแกหว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม เปปนการประเมพนถถงโอกาสและภาวะคลก
คามหรพอขหอจนากพด อพนเปปนสภาวะแวดลหอมภายนอกทมพมมผลตลอการพพฒนาทหองถพพน รวมถถงจลด
แขยงและจลดอลอนของทหองถพพน โดยใชหเทคนพคการ SWOT Analysis เพพพอพพจารณาศพกยภาพการ
พพฒนา
วพตถลประสงคร
       เพพพอพพฒนา และตลอยอดองครความรมหเดพม สามารถเกพดการประยลกตรในการสรหางสรรครเปปน
ผลพตภพณฑรตลางๆ
กลลลมเปปาหมาย 
        กลลลมอาชมพการอบขนมเบเกอรมพ จนานวน 15 คน
ผลพตภพณฑรและบรพการ 
          เพพพอสลงเสรพมทางดหานการตลาดและเพพพมชลองทางจนาหนลายผลพตภพณฑรสพนคหาภายในชลมชน 
ไดหแกล งานอบคลกกมทธพญพพชเพพพอสลขภาพ
กลยลทธรและแผนการตลาด 
การวพเคราะหรจลดแขยง จลดอลอน โอกาส และอลปสรรค (SWOT analysis)
         จลดแขยง (Strengths) 
� มมหลายรมปแบบและหลายรสชาตพใหหเลพอกบรพโภค

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65017515 : “ผลอตภลณฑฑจากเศษผดา”

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1. ใชหเครพพองมพอในการตพดเยยบทมพทพนสมพย

3. จพดระบบการขายแบบออนไลนร

2. ใชหระบบการออกแบบทมพเขหาใจผมหบรพโภค

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณรผหา

รายละเอกยด : กระเปปามมหลายขนาด ตหองแตลขนาดเลยกเพพพอใชหสนาหรพบใสลเหรมยญ จนไปถถง

ขนาดใหญลไวหใชหใสลเอกสารตลางๆมมราคาตพทงแตล 50 ไปจนถถงราคา 1,000 บาท เสพทอผหามมหลาย

รมปแบบมมทพทงการออกแบบเสพทอผหาทมพใสลไดหในชมวพตประจนาวพนจนถถงการปปกลายดหวยมพอเพพพอออก

งานตลางๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.สายหหวยแกหว อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานจรพญยา

ออนไลนฑ : line: 089-0809254

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวพเคราะหรศพกยภาพเพพพอประเมพนสภาพการพพฒนาในปปจจลบพน และโอกาสในการพพฒนาใน
อนาคตการพพฒนาและตลอยอดรมปแบบผลพตภพณฑรของกลลลมอาชมพการออกแบบผลพตภพณฑรผหา 
กระเปปา/เสพทอผหาตนาบลสายหหวยแกหว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม เปปนการประเมพนถถงโอกาสและ
ภาวะคลกคามหรพอขหอจนากพด อพนเปปนสภาวะแวดลหอมภายนอกทมพมมผลตลอการพพฒนาทหองถพพน รวม
ถถงจลดแขยงและจลดอลอนของทหองถพพน โดยใชหเทคนพคการ SWOT Analysis เพพพอพพจารณา
ศพกยภาพการพพฒนา
วพตถลประสงคร
       เพพพอพพฒนา และตลอยอดองครความรมหเดพม สามารถเกพดการประยลกตรในการสรหางสรรครเปปน
ผลพตภพณฑรตลางๆ
กลลลมเปปาหมาย 
        กลลลมอาชมพงานเยยบปปกถพกรหอยและงานฝปมพอ จนานวน 15 คน
 ผลพตภพณฑรและบรพการ 
          เพพพอสลงเสรพมทางดหานการตลาดและเพพพมชลองทางจนาหนลายผลพตภพณฑรสพนคหาภายในชลมชน 
ไดหแกล การออกแบบผลพตภพณฑรผหา กระเปปา/เสพทอผหา
กลยลทธรและแผนการตลาด 
การวพเคราะหรจลดแขยง จลดอลอน โอกาส และอลปสรรค (SWOT analysis)
         จลดแขยง (Strengths) 
� มมหลายรมปแบบ ทนตลอสภาวะแวดลหอมไดหดม

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65017006 : การสตงเสรอมการตลาดผลอตภลณฑฑชคมชนของตจาบลหนองกระเบกยน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมภมมพปปญญาทหองถพพน

เพพพมชลองทางการตลาดออนไลนร

การออกแบบผลพตภพณฑรใหหสรหางสรรครและทพนสมพยตลอความตหองการของลมกคหา

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   สพพอทมพเผยแพรล ทางหนพงสพอพพมพร โปสเตอรร โฆษณา โทรทพศนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : รหานคหาชลมชนออนไลนรบหานหนองกระเบมยน "Nong Krabian Online 

Community Store"

รายละเอกยด : งานสานเสหนพลาสตพกคพอตะกรหาสานดหวยเสหนพลาสตพกนนทาผถทง นนทาผถทงชพนโรงนนทา

สหมควพนไมห มมลไสหเดพอนดพนคพอมมลทมพมาจากไสหเดพอนดพนของทมพระลถกจากงานจพกสานขนาดเลยก 

ตะกรหาหวาย (ประมาณราคาขายตลอชพทน และยอดขายขพทนตนพาตลอเดพอน)

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองกระเบมยน อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาออนไลนรบหานหนองกระเบมยน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084705583462

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการสลงเสรพมการตลาดผลพตภพณฑรชลมชนของตนาบลหนองกระเบมยน อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพด
ลพบลรม เพพพอสนพบสนลนใหหเกพดการสรหางอาชมพ สรหางรายไดห และสลงเสรพมใหหสพนคหาเปปนทมพรมหจพกใน
หลายชลองทาง จากการรลวมใจของชลมชน สรหางสรรครผลงานบรรจลภพณฑร เพพพอสรหางเอกลพกษณร
ใหหกพบผลพตภพณฑรของชลมชนตลอไป และไดหจพดตพทง "รหานคหาชลมชนออนไลนรบหานหนองกระเบมยน" 
Nong Krabian Online Community Store เพพพอสลงเสรพมทางดหานการตลาด และเพพพมชลองทาง
จนาหนลายผลพตภพณฑรสพนคหาภายในและภายนอกชลมชน ผลพตภพณฑรของชลมชน ไดหแกล งานสานเสหน
พลาสตพก นนทาผถทง นนทาสหมควพนไมห มมลไสหเดพอนดพน  ของทมพระลถกจากงานจพกสานขนาดเลยก ตะกรหา
หวาย เปปนตหน ใหหชลมชนสรหางรายไดหทมพมากขถทน
กลยลทธรและแผนการตลาด
การวพเคราะหรจลดแขยง จลดอลอน โอกาส และอลปสรรค (SWOT analysis)

จลดแขยง (Strengths) 
• ผลพตภพณฑรทมพทนามาจากภมมพปปญญาทหองถพพน มมความสวยงาม และหลากหลาย 
• มมเอกลพกษณรของชลมชนตนาบลหนองกระเบมยน 
• สพนคหาผลพตในชลมชน มมราคาถมกกวลา สลงผลใหหราคาสพนคหาตนพากวลาคมลแขลง

จลดอลอน (Weakness) 
• เปปนการจพดตพทง "รหานคหาชลมชนออนไลนรบหานหนองกระเบมยน" Nong Krabian Online 
Community Store ขถทนมาใหมล ทนาใหหอาจไมลเขหาถถงกลลลมเปปาหมาย หรพอยพงไมลเปปนทมพรมหจพกมากพอ 
• สพนคหามมใหหเลพอกนหอย

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65017129 : การพลฒนาและตตอยอดผลอตภลณฑฑสานเสดนพลาสตอก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบผลพตภพณฑรใหหสรหางสรรครและทพนสมพยตลอความตหองการของลมกคหา

เพพพมชลองทางการตลาดออนไลนร

นวพตกรรมภมมพปปญญาทหองถพพน

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานพลาสตพก

รายละเอกยด : กวหาง 13 นพทว ยาว 30 เซนตพเมตร สมง 22 เซนตพเมตร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองกระเบมยน อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาออนไลนรบหานหนองกระเบมยน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084705583462

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวพเคราะหรศพกยภาพเพพพอประเมพนสภาพการพพฒนาในปปจจลบพน และโอกาสในการพพฒนาใน
อนาคตการพพฒนาและตลอยอดรมปแบบผลพตภพณฑรของกลลลมอาชมพการสานเสหนพลาสตพกตนาบล
หนองกระเบมยน อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม เปปนการประเมพนถถงโอกาสและภาวะคลกคามหรพอ
ขหอจนากพด อพนเปปนสภาวะแวดลหอมภายนอกทมพมมผลตลอการพพฒนาทหองถพพน รวมถถงจลดแขยงและจลด
อลอนของทหองถพพน โดยใชหเทคนพคการ SWOT Analysis เพพพอพพจารณาศพกยภาพการพพฒนา
วพตถลประสงคร
       เพพพอพพฒนา และตลอยอดองครความรมหเดพม สามารถเกพดการประยลกตรในการสรหางสรรครเปปน
ผลพตภพณฑรตลางๆ
กลลลมเปปาหมาย 
        กลลลมอาชมพการสานเสหนพลาสตพก จนานวน 15 คน
 ผลพตภพณฑรและบรพการ 
          เพพพอสลงเสรพมทางดหาน การตลาด และเพพพมชลองทางจนาหนลายผลพตภพณฑรสพนคหาภายในชลมชน 
ไดหแกล งานสานเสหนพลาสตพก 
กลยลทธรและแผนการตลาด 
การวพเคราะหรจลดแขยง จลดอลอน โอกาส และอลปสรรค (SWOT analysis)
         จลดแขยง (Strengths) 
• มมหลายรมปแบบ ทนตลออลณหภมมพรหอน/เยยนจพด/กรด/ดลางและสภาวะแวดลหอมไดห
• มมความแขยงแรงทนทาง โครงสรหางไดหรพบการออกแบบอยลางดม ผลพตดหวยวพตถลดพบสมตรพพเศษ

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65004209 : ผลกตบชวาสานอาชกพเพชชอชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบผลพตภพณฑรเพพพอความทพนสมพย

การสรหางชลองทางออนไลนรเพพพพอเพพพมการเขหาถถงเพพพอกลลลมลมกคหา

การออกแบบโลโกหของผลพตภพณฑรเพพพอความโดดเดลน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระเปปาแฟชพพน

รายละเอกยด : กระเปปาแฟชพพนมม 3 ขนาด Size S ราคา 299 บาทSize M ราคา 399 บาทSize L 

ราคา 499 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองเตลา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : หนองเตลาเนเชอชพล

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหนองเตลา จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ปปจจลบพนผพกตบชวาจพดเปปนพพชทหองถพพน ซถพงเราจะเหยนไดหกพนทพพวไปตามแมลนนทา ลนาคลอง เนพพองจากผพก
ตบชวามมความทนทานตลอสภาพแวะลหอมและยพงสามารถขยายพพนธลรไดหรวดเรยว ซถพงจะมมผลกลอใหห
เกพดความเสมยหายตลอระบบนพเวศของประเทศไทย จถงไดหนนาเอาผพกตบชวามาทนากระเปปาแฟชพพน ทมพ
ใสลปากา ตะกรหา เพพพอใหหเกพดประโยชนรและยพงชลวยลดปปญหาผพกตบชวาเตยมแมลนนทา ลนาคลอง 
ผลพตภพณฑรกลลลมนมทยพงเปปนผลพตภพณฑรในกลลลมสพนคหารพกษรโลก แขยงแรงคงทน และเปปนทมพนพยมทพทงคน
ไทยและตลางชาตพ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000
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PS65012003 : เศษผดาสรดางอาชกพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบผลพตภพณฑรเพพพอความทพนสมพย

การสรหางชลองทางออนไลนรเพพพพอเพพพมการเขหาถถงเพพพอกลลลมลมกคหา

การออกแบบโลโกหของผลพตภพณฑรเพพพอความโดดเดลน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reuse (การใชหซนทา)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรมเชยดเทหา

รายละเอกยด : พรมเชยดเทหาถพกดหวยมพอ มมหลายรมปแบบ หลายทรงนลารพก สวยงาม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองเตลา อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : หนองเตลารมยมส

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหนองเตลา จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ปปจจลบพนเราไดหมมการนนาเอาวพสดลเหลพอใชหกลพบมาทนาการรมยมสเพพพอใหหเกพดประโยชนรในการใชหงานตลอ
ชมวพตประจนาวพน ซถพงเศษผหากยจะมมใชหงานกพนทลกครพวเรพอนอยมลแลหว เราจถงเหยนประโยชนรและความ
สนาคพญ จถงไดหนนาเอาเศษผหาทมพเปปนวพสดลเหลพอใชหมาการการรมยมส อาทพเชลน พรมเชยดเทหา  ทมพรองแกหว 
เปลญวน ผลพตภพณฑรกลลลมนมทกยยพงเปปนสพนคหาในกลลลมทมพผมหคนสนใจทมพจะซพทอใชหในชมวพตประจนากพน ไมลวลาจะ
เปปนกลลลมลมกคหาทพพวไป กลลลมแมลบหาน กลลลมพนพกงานออฟฟปศ เปปนตหน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 875
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PS65019370 : โครงการแปรรสปผลอตภลณฑฑไสดกรอกอกสานจากปลาตะเพกยนเพชชอพลฒนาอาชกพเสรอมและเพอชม

รายไดด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

เทคโนโลยมการแปรรมปผลพตภพณฑร

การพพฒนาชลองทางการจพดจนาหนลาย

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไสหกรอกอมสานจากปลาตะเพมยน

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรไสหกรอกอมสานจากปลาตะเพมยน เปปนอาหารหมพกโดยนนาปลา

ตะเพมยน ซถพงเปปนปลาทมพเกษตรกรนพยมเลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ 

จพงหวพดลพบลรม มาใชหเปปนสลวนผสมหลพก รสชาตพกลมกลลอม หอมกลพพนเครพพองเทศ ไดหเนพทอสพมผพส

กรอบนอกนลลมใน ไมลใสลวพตถลกพนเสมย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองทรายขาว อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานสวนธณกร

ออนไลนฑ : www.facebook.com/วพสาหกพจทฤษฎมใหมล ต.หนองทรายขาว บหานสวนธณกร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ไสหกรอกอมสานจากปลาตะเพมยน เปปนผลพตภพณฑรอาหารหมพกโดยนนาปลาตะเพมยนซถพงเปปนปลาทมพ
เกษตรกรนพยมเลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม มาใชหเปปนสลวน
ผสมหลพก รสชาตพกลมกลลอม หอมกลพพนเครพพองเทศ ไดหเนพทอสพมผพสกรอบนอกนลลมใน ไมลใสลวพตถลกพน
เสมย โดยมมการพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพมมความสวยงามเหมาะสมและตอบโจทยรผมหบรพโภค
ทรพพยากรหลพกทมพใชห
- วพตถลดพบจากชลมชน เชลน ปลาตะเพมยน และสลวนผสมตลางๆ รวมถถงบรรจลภพณฑร
- เครพพองมพอและอลปกรณรผลพต
- แรงงานผลพต
กพจกรรมหลพก
- พพฒนาสมตรและกรรมวพธมการผลพตไสหกรอกอมสานจากปลาตะเพมยน
- พพฒนาบรรจลภพณฑรและฉลาก
- ชลองทางการจพดจนาหนลาย
- จพดอบรมใหหความรมหการแปรรมปอาหาร บรรจลภพณฑร และการตลาด
กลลลมลมกคหาเปปาหมาย คพอประชาชนทพพวไป  ทพทงเพศชายและเพศหญพง อายลระหวลาง 16-60 ปป
ชลองทางการจพดจนาหนลาย - Facebook / Line OA / ตลาดนพด / จนาหนลายทมพบหาน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,800

หนหา 145 / 251



PS65019382 : โครงการแปรรสปผลอตภลณฑฑนลกเกหตปลาเพชชอพลฒนาอาชกพเสรอมและเพอชมรายไดด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการแปรรมปผลพตภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาชลองทางการจพดจนาหนลาย

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นพกเกยตปลา

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรนพกเกยตปลา เปปนผลพตภพณฑรทมพทนามาจากเนพทอปลา โดยนนาปลานนทาจพด

ในทหองถพพนทมพเกษตรกรนพยมเลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม 

มาใชหเปปนสลวนผสมหลพกผสมกพบแปปงทอดกรอบและปรลงรสดหวยสลวนผสมตลางๆ นนาไปทอดจน

มมสมเหลพองนลารพบประทาน โดยมมการพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพมมความสวยงามเหมาะสมและตอบ

โจทยรผมหบรพโภค

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองทรายขาว อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานสวนธณกร

ออนไลนฑ : www.facebook.com/วพสาหกพจทฤษฎมใหมล ต.หนองทรายขาว บหานสวนธณกร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

นพกเกยตปลา เปปนผลพตภพณฑรทมพทนามาจากเนพทอปลาตะเพมยน ซถพงเปปนปลานนทาจพดในทหองถพพนทมพ
เกษตรกรนพยมเลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม มาใชหเปปนสลวน
ผสมหลพกผสมกพบแปปงทอดกรอบและปรลงรสดหวยสลวนผสมตลางๆ นนาไปทอดจนมมสมเหลพองนลารพบ
ประทาน โดยมมการพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพมมความสวยงามเหมาะสมและตอบโจทยรผมหบรพโภค
ทรพพยากรหลพกทมพใชห
- วพตถลดพบจากชลมชน เชลน ปลาตะเพมยน และสลวนผสมตลางๆ รวมถถงบรรจลภพณฑร
- เครพพองมพอและอลปกรณรผลพต
- แรงงานผลพต
กพจกรรมหลพก
- พพฒนาสมตรและกรรมวพธมการผลพตนพกเกยตปลา
- พพฒนาบรรจลภพณฑรและฉลาก
- ชลองทางการจพดจนาหนลาย
- จพดอบรมใหหความรมหการแปรรมปอาหาร บรรจลภพณฑร และการตลาด
กลลลมลมกคหาเปปาหมาย คพอประชาชนทพพวไป  ทพทงเพศชายและเพศหญพง อายลระหวลาง 5-60 ปป
ชลองทางการจพดจนาหนลาย - Facebook / Line OA / ตลาดนพด / จนาหนลายทมพบหาน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,800

หนหา 146 / 251



PS65019390 : โครงการแปรรสปผลอตภลณฑฑนจกาพรอกปลาตะเพกยนกรอบเพชชอพลฒนาอาชกพเสรอมและเพอชมรายไดด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

เทคโนโลยมการแปรรมปผลพตภพณฑร

การพพฒนาชลองทางการจพดจนาหนลาย

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกปลาตะเพมยนกรอบ

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรนนทาพรพกปลาตะเพมยนกรอบ เปปนผลพตภพณฑรทมพทนามาจากปลาตะเพมยน

ซถพงเปปนปลาทมพเกษตรกรนพยมเลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม 

โดยนนาปลาตะเพมยนมาทอดกรอบมาใชหเปปนสลวนผสมในการทนานนทาพรพกประเภทผพดแหหง โดยมม

การพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพมมความสว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองทรายขาว อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : บหานสวนธณกร

ออนไลนฑ : www.facebook.com/วพสาหกพจทฤษฎมใหมล ต.หนองทรายขาว บหานสวนธณกร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

นนทาพรพกปลาตะเพมยนกรอบ เปปนผลพตภพณฑรทมพทนามาจากปลาตะเพมยนซถพงเปปนปลาทมพเกษตรกรนพยม
เลมทยงในพพทนทมพตนาบลหนองทรายขาว อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม โดยนนาปลาตะเพมยนมาทอด
กรอบมาใชหเปปนสลวนผสมในการทนานนทาพรพกประเภทผพดแหหง โดยมมการพพฒนาบรรจลภพณฑรทมพมม
ความสวยงามเหมาะสมและตอบโจทยรผมหบรพโภค
ทรพพยากรหลพกทมพใชห
- วพตถลดพบจากชลมชน เชลน ปลาตะเพมยน และสลวนผสมตลางๆ รวมถถงบรรจลภพณฑร
- เครพพองมพอและอลปกรณรผลพต
- แรงงานผลพต
กพจกรรมหลพก
- พพฒนาสมตรและกรรมวพธมการผลพตนนทาพรพกปลาตะเพมยนกรอบ
- พพฒนาบรรจลภพณฑรและฉลาก
- ชลองทางการจพดจนาหนลาย
- จพดอบรมใหหความรมหการแปรรมปอาหาร บรรจลภพณฑร และการตลาด
กลลลมลมกคหาเปปาหมาย คพอประชาชนทพพวไป  ทพทงเพศชายและเพศหญพง อายลระหวลาง 16-60 ปป
ชลองทางการจพดจนาหนลาย - Facebook / Line OA / ตลาดนพด / จนาหนลายทมพบหาน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,000

หนหา 147 / 251



PS65016369 : โครงการสานตะกรดาหวายเทกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหนวพตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) โดยออกแบบลวดลายตะกรหาหวายเทมยม

ใหมลใหหทพนสมพยมากขถทน

ใชหโปรแกรม Picsart ในการออกแบบโลโกหสพนคหา

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล 

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาหวายเทมยม

รายละเอกยด : เปปนตะกรหาทมพทนามาจากหวายเทมยม โดยมมลวดลายทมพหลากหลายเชลน ลายพพกลล

ประยลกตร คลหมคลาในการใชหสอย ทนทาน ผลพตจากกลลลมแมลบหานตนาบลหนองเมพอง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองเมพอง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลหนองเมพอง

ออนไลนฑ :  ชU2T ตนาบลหนองเมพอง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในทลกภมมพภาค2มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไป3
จพดจนาหนลายผลานFacebook:U2Tตนาบลหนองเมพอง4ลมกคหาจะไดหตะกรหาทมพสวยงามคงทน5จะมม
การอบรมความรมห6มมคลาอลปกรณรคลาอบรมองครความรมห7รายไดหจะมาจากการออก
บมธlivefacebook

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 12,400

หนหา 148 / 251



PS65016433 : โครงการสานกระเปปาหวายเทกยมเพชชอสรดางรายไดดแกตชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหนวพตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) โดยออกแบบลวดลายกระเปปาสานใหมลใหห

ทพนสมพยมากขถทน

ใชหโปรแกรม Picsart ในการออกแบบโลโกหสพนคหา

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล 

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระเปปาสานหวายเทมยม

รายละเอกยด : เปปนกระเปปาทมพทนามาจากหวายเทมยม กระเปปามมรมปแบบทมพหลากหลาย มมความสวย

งาม พกพาสะดวก มมนนทาหนพกเบา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองเมพอง อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ :  ชU2Tตนาบลหนองเมพอง

ออนไลนฑ : U2Tตนาบลหนองเมพอง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในทลกภมมพภาค2มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอไป3
จพดจนาหนลายผลานFacebook:U2Tตนาบลหนองเมพอง4ลมกคหาจะไดหกระเปปาทมพสวยงามคงทน5จะมม
การอบรมความรมห6มมคลาอลปกรณรคลาอบรมองครความรมห7รายไดหจะมาจากการออก
บมธlivefacebook

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 10,540
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PS65011561 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑจากผดาทอหอนปปกเพชชอสตงเสรอมอลตลลกษณฑชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Fanpage Facebook เพพพอประชาสพมพพนธรและขยายฐานลมกคหา

Social Media

ใชหโปรแกรมคอมพพวเตอรร (Canva) ออกแบบโลโกหและบรรจลภพณฑรใหหเหมาะสมแกลการจพด

จนาหนลาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พวงกลญแจ

รายละเอกยด : ของฝากประจนาตนาบลหพกปปก ถพกทอจากผหาอพนเปปนเอกลพกษณรของตนาบล มม

สมสพนสดใสและหลากหลายลวดลายใหหเลพอกสรร เหมาะกพบการซพทอหาไวหใชหเองหรพอนนาไปมอบ

แกลคนทมพทลานรพก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หพนปปก อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมสตรมอาสาบหานพวน ตนาบลหพนปปก อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ออนไลนฑ : U2T for BCG หพนปปก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผหาทอมพดหมมพ เปปนงานทนามพอทมพมมการอนลรพกษรสพบตลอกพนมาอยลางยาวนาน เปปนอมกหนถพงผลพตภพณฑรทมพ
มมผมหนพยมใชหอยลางแพรลหลาย พรหอมกพบเลพอกนนาไปเปปนของฝาก ของขวพญในวพนเทศกาลตลางๆ
หรพอวพนปปใหมล
การทนาผหาทอสนาเรยจรมป มพกมมสลวนของผหาทอทมพไมลไดหใชหแลหว คณะผมหดนาเนพนกพจกรรมมมความสนใจใน
การนนาเศษผหาเหลลานมทมาแปรรมปเพพพอเพพพมมมลคลา ประชาสพมพพนธรและจพดจนาหนลายสมลสพงคมภายนอก
ดพงนพทน คณะผมหจพดทนาจถงมมความสนใจในการนนาเศษผหาทออพนเปปนเอกลพกษณรเฉพาะกลลลมทอผหา
ดพงกลลาว นนามาแปรรมปเพพพอใหหเกพดมมลคลาเพพพมและสพนคหาทมพเปปนเอกลพกษณรเฉพาะกลลลมผหาทอตนาบล
หพนปปก 
ประชาสพมพพนธรและเพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายสมลสพงคมภายนอก เพพพอเปปนการใหหความรมห ทพกษะ 
และ
ชลองทางการหารายไดหแกลประชาชนทมพเขหารลวมกพจกรรมอยลางยพพงยพน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 8,350
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PS65011683 : พลฒนาสชชอดอจอทลลเพชชอเพอชมชตองทางการจจาหนตายสอนคดา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Canva โปรแกรมคอมพพวเตอรรในการออกแบบรมปภาพลงเพจ

Page Facebook เพพพอประชาสพมพพนธรและขยายฐานลมกคหา

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Page Facebook

รายละเอกยด : Page Facebook ทมพรวบรวมขหอมมล เรพพองราว ประวพตพ และวพธมการทนาผหาทอหรพอ

ผลพตภพณฑร Handmade จากตนาบลหพนปปก อพนมมเอกลพกษณรเฉพาะตพวเพพพอประชาสพมพพนธรสมล

ภายนอก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หพนปปก อ.บหานหมมพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมสตรมอาสาบหานพวน ตนาบลหพนปปก อนาเภอบหานหมมพ จพงหวพดลพบลรม

ออนไลนฑ : U2T for BCG หพนปปก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.แนวคพดหลพกในการทนาธลรกพจ (Business Idea)
ผหาทอมพดหมมพ เปปนงานทนามพอทมพมมการอนลรพกษรสพบตลอกพนมาอยลางยาวนาน เปปนอมกหนถพง

ผลพตภพณฑรทมพมมผมหนพยมใชหอยลางแพรลหลาย พรหอมกพบเลพอกนนาไปเปปนของฝาก ของขวพญในวพน
เทศกาลตลางๆหรพอวพนปปใหมล 
การทนาผหาทอสนาเรยจรมป มพกมมสลวนของผหาทอทมพไมลไดหใชหแลหว คณะผมหดนาเนพนกพจกรรมมมความสนใจใน
การนนาเศษผหาเหลลานมทมาแปรรมปเพพพอเพพพมมมลคลา ประชาสพมพพนธรและจพดจนาหนลายสมลสพงคมภายนอก
การนนากลยลทธรการตลาดมาใชหวพเคราะหรโอกาสทางการตลาด เพพพอใหหเกพดความแตกตลางทางการ
แขลงขพน ในรมปของตพวผลพตภพณฑร ราคา และชลองทางการจพดจนาหนลาย เชลน การนนาเศษผหาทมพไมลไดห
ใชหแลหวนนามาแปรรมปเปปนของฝากประจนาตนาบลหพนปปก เชลน พวงกลญแจ ตลชกตาตพดตมหเยยน ปลอก
หมอน เปปนตหน ใหหมมความแปลกใหมล มมสมสพนและรมปแบบใหหเลพอกซพทอทมพหลากหลาย ดถงดมดความสนใจ
แกลผมหทมพไดหพบเหยน

2.ความเปปนมาของธลรกพจ (Business Background)
ผลพตภพณฑรผหาทอมพดหมมพ เปปนผลพตภพณฑรพพทนบหานทมพลมกหลานชาวไทยพวน ไดหสพบทอดศพลป
วพฒนธรรมมาจากปมปยลาตายาย เปปนการนนาภมมพปปญญาทหองถพพนมาสมลการพพฒนาทมพไดหผพนผหาทมพมมลวด
ลายสมสพนงดงามตามแบบฉบพบชาวไทยพวน เปปนหพตถกรรมพพทนบหานทมพบลงบอกถถงวพถมชมวพต 
วพฒนธรรม และอารยธรรมของคนในทหองถพพน อพนแสดงใหหเหยนถถงมรดกวพฒนธรรมอพนเกพดจาก
ภมมพปปญญาและความคพดสรหางสรรครทมพสพบทอดกพนมา รวมทพทงตหองการสรหางใหหเปปนลายผหาทมพเปปน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 8,350
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PS65003823 : โครงการยตอย การพลฒนาตดนแบบเสชกอผดาเพชชอสตงเสรอมการทตองเทกชยวเชองอลตลลกษณฑของชคมชน 

U2T ตจาบลโคกสลคง อจาเภอพลฒนานอคม จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ประยลกตรจากเสพทอผหารมปแบบเดพม

Wood Cut

สกรมนลงบนผหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สลลง

รายละเอกยด : ตนาบลโคกสลลง อนาเภอพพฒนานพคม จพงหวพดลพบลรม ประชาชนมมความเปปนอพต

ลพกษณรในเรพพองการแตลงกายประกอบกพบมมแหลลงทลองเทมพยวในทหองถพพนจถงจะพพฒนาตหนแบบเสพทอ

ผหาเพพพอสลงเสรพมการทลองเทมพยวเชพงอพตลพกษณรของชลมชน และนนาไปตลอยอดสมลการยกระดพบ

คลณภาพชมวพตของคนในตนาบลโคกสลลงใหหมมรายไดหเพพพมและคลณภาพชมวพตทมพดม แบรนดร "สลลง" จถง

เปปนแบรนดรเสพทอผหาทมพไดหแรงบพนดาลใจมาจาก ผหาทอพพทนบหาน รมปแบบเสพทอผหาของชาวไทย

เบพทงโคกสลลง ทมพจะมาตลอยอด พพฒนาเสพทอผหา ใหหเขหากพบยลคสมพย เรมยบงลาย และโดเดลนตามวพถม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.โคกสลลง อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไทยเบพทง โคกสลลง

ออนไลนฑ : ชลมชนวพฒนธรรมไทยเบพทงบหานโคกสลลง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.Customersegment(กลลลมลมกคหา):หนลวยงานภาครพฐ/นพกทลองเทมพยว
2.Valueproposition(คลณคลาของสพนคหาและบรพการ):“เสพทอผหาบลรลษและสตรมจากผหาทอพพทนบหานทมพ
บลงบอกถถงอพตลพกษณรของชาวไทยเบพทงโคกสลลง”
3.Channels(ชลองทางการเขหาถถง
ลมกคหา):FacebookFanpage/LineOffcial/Website/Youtube
4.Customerrelationship(ความสพมพพนธรกพบลมกคหา):นนาเสนอเนพทอหาสพนคหาผลานสพพอตลางๆ/ทนา
ฐานขหอมมลลมกคหา/การPRสพนคหา/โปรโมชพพนผลานCustomer’scontact
5.Revenuestreams(รายรพบ):การขายผลพตภพณฑร
6.Coststructure(รายจลายตหนทลน):Products/Packages/PR
7.Keyresources(ทรพพยากรหลพก):ผหาทอพพทนบหาน/รมปแบบของผลพตภพณฑร/สพนคหาจาก
ภมมพปปญญา/ครมภมมพปปญญาทอผหา
/ครมภมมพปปญญาแปรรมปผหาทอ
8.Keyactivities(กพจกรรมหลพก):DesignedandDevelopedPackage/Marketing/PR
9.Keypartners(ผมหรลวมงานหลพก):ครมภมมพปปญญาแปรรมปผหาทอ/ครมภมมพปปญญาทอผหา/กลลลมขหาว
เปลพอกไทยเบพทง
/คณะทนางานขพบเคลพพอนชลมชนทลองเทมพยวไทยเบพทง โคกสลลง

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 15,000
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PS65014929 : การพลฒนาอาหารพชกนบดาน “ลจาตลบเครชชองดจา” เพชชอสตงเสรอมสคขภาพและรายไดดของชคมชน U2T  

ตจาบลโคกสลคง อจาเภอพลฒนานอคม  จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองซมลสมญญากาศ

เครพพองทนาไสหกรอก

เครพพองบดพรพกแกง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ลนาตพบเครพพองดนา

รายละเอกยด : ชาวไทยเบพทงบหานโคกสลลง ตนาบลโคกสลลง อนาเภอพพฒนานพคม จพงหวพดลพบลรม มม

ความโดดเดลนเรพพองของอาหารพพทนบหาน โดยเฉพาะการถนอนอาหารทมพเปปนเนพทอสพตวรโดยใชห

สมลนไพรพพทนบหานไดหแกล "กนาจพด"  ซถพงเปปนเครพพองเทศทมพมมสรรพคลณในการชลวยยลอยอาหาร

ประเภทเนพทอสพตวรและเพพพมรสชาตพใหหอาหารอรลอยยพพงขถทน "ลนาตพบเครพพองดนา" ซถพงพพฒนาจาก

อาหารพพทนบหานเปปนอาหารพรหอมรพบประทานทมพเหมาะกพบทลกเพศทลกวพย ทมพใชห "เครพพองดนา" (

เครพพองลาบสมตรพพเศษของชาวไทยเบพทง) พพฒนาเปปนอาหารพรหอมรพบประทานใหหเขหากพบยลค

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.โคกสลลง อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไทยเบพทง โคกสลลง

ออนไลนฑ : ชลมชนวพฒนธรรมไทยเบพทงบหานโคกสลลง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.Customersegment(กลลลมลมกคหา):หนลวยงานภาครพฐ/นพกทลองเทมพยว
2.Valueproposition(คลณคลาของสพนคหาและบรพการ):อาหารพพทนบหานจากภมมพปปญญาทมพหายไป
นานกวลา50ปปบลงบอกถถงอพตลพกษณรของชาวไทยเบพทงโคกสลลง
3.Channels(ชลองทางการเขหาถถง
ลมกคหา):FacebookFanpage/LineOffcial/Website/Youtube
4.Customerrelationship(ความสพมพพนธรกพบลมกคหา):นนาเสนอเนพทอหาสพนคหาผลานสพพอตลางๆ/ทนา
ฐานขหอมมลลมกคหา/ประชาสพมพพนธรสพนคหา
5.Revenuestreams(รายรพบ):การขายผลพตภพณฑร
6.Coststructure(รายจลายตหนทลน):การผลพตสพนคหา/การทนาแพคเกจ/การประชาสพมพพนธร
7.Keyresources(ทรพพยากรหลพก):อาหารพพทนบหาน/รมปแบบของผลพตภพณฑร/ครมภมมพปปญญา
อาหารพพทนบหาน
8.Keyactivities(กพจกรรม
หลพก):DesignedandDevelopedProducts/DesignedandDevelopedPackage/Marketin
g/PR
9.Keypartners(ผมหรลวมงานหลพก): ครมภมมพปปญญาอาหารพพทนบหาน / กลลลมขหาวเปลพอกไทยเบพทง / 
คณะทนางานขพบเคลพพอนชลมชน    ทลองเทมพยวไทยเบพทง โคกสลลง

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 12,000
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PS65009066 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑและโลโกดนจกายาลดางจานรลกษฑโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1. การออกแบบบรรจลภพณฑร

2. การออกแบบโลโกห

3. การสรหางระบบการจพดการขยะในชลมชน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reuse (การใชหซนทา)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สารพกาเลมลอนเฟรช

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรนนทายาลหางจานทมพเนหนการใชหวพตถลดพบทมพมมอยมลในชลมชน ซถพงบรรจล

ภพณฑรแบลงออกเปปน 2 แบบ ไดหแกล 1.แบบขวดปปท มขนาด 500Ml 2.แบบRefllสนาหรพบคนในชลมชน

ทมพนนาขวดมาเอง เพพพอลดปปญหาขยะพลาสตพกเพราะเรามมจลดบรพการเตพมนนทายาลหางจานภายใน

ชลมชนและมมราคาทมพถมกลง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ชลองสารพกา อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สารพกาเลมลอนเฟรช

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลชลองสารพกา จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เปปนการผลพตนนทายาลหางจานทมพใชหสารสกพดจากธรรมชาตพในชลมชน อาทพ เชลน มะนาว และ มะกรมด ทมพ
คนานถงการจพดการขยะในชลมชนทมพยลอยสลายไมลไดห จถงมลลงเนหนการแกหปปญหาขยะพลาสตพกโดยการ
นนาขวดเกลามาใชหในการเตพมนนทายาลหางจาน แบบRefll เพพพอดถงดมดใหหลมกคหาสนใจในผลพตภพณฑรของ
เรามากขถทน นอกจากจะลดขยะแลหว  ยพงลดตหนทลนการจพดจนาหนลายทนาใหหชาวบหานสามารถซพทอ
นนทายาลหางจานทมพมมราคาถมกกวลาทหองตลาด   โดยมมจลดบรพการสนาหรพบการเตพมนนทายาลหางจาน
แบบRefll   จลดเดลนของผลพตภพณฑรสมของนนทายาลหางจานทนาขถทนจากวพตถลดพบทมพมมอยมลภายในชลมชน 
ลหวนเปปนสมจากธรรมชาตพแทห100%  นอกจากนมทยพงเนหนการมมสลวนรลวมภายในชลมชนในการผลพต
นนทายาลหางจาน เพพพอทมพจะสลงเสรพมใหหชลมชนสามารถพพฒนาตลอยอดใหหเปปนอาชมพ และสามารถ
สรหางรายไดหภายในชลมชนไดห

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดด : 500
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PS65010491 : สารอกาสบสตแบบแผตน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบ logo และ packaging

การผลพตสบมลเพพพอสลขภาพ

การใชหโซเชมยลมมเดมยเพพพอสลงเสรพมการขาย

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Sarika Paper Soap

รายละเอกยด : สพนคหาเปปนสบมลแบบแผลน ใชหสนาหรพบทนาความสะอาดมพอ - ผลพตจากขหาวโพดทมพเปปน

พพชสวนทมพปลมกมากในพพทนทมพ - ไมลใสลสารอพนตราย เหมาะสนาหรพบผพวแพหงลาย- 50 แผลน /ชพทน- 

บรรจลภพณฑรรมปทรงซองจดหมาย - พกพาสะดวก ใชหงานงลาย - บรรจลภพณฑรสามารถยลอย

สลายไดห เปปนมพตรตลอสพพงแวดลหอม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ชลองสารพกา อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สารพกาสบมลแบบแผลน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลชลองสารพกา จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Sarika Paper Soap ผลพตจากวพตถลลดพพบธรรมชาตพไมลใสลสารทมพระคายเคพองตลอผพว package พกพา
สะดวก ใชหงานงลายเหมาะกพบสถานการณรโรคระบาดในปปจจลบพนและทมพสนาคพญสามารถยลอยสลายไดห
ตามธรรมชาตพและเปปนมพตรตลอสพพงแวดลหอม ซถพงเหมาะสนาหรพบบลคคลทพพวไปทมพเดพนทางบลอย โดยมม
ชลองทางการจพดจนาหนลาย 2 ชลองทาง คพอ 1.ออนไลนร เชลน Facebook, Line, TikTok 2.ออฟไลนร 
เชลน รหานขายของชนา, ตลาดนพดชลมชน ณ อบต.ชลองสารพกา

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65021760 : มหาวอทยาลลยสสตตจาบลสรดางรากแกดวใหดประเทศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเทคโนโลยมโปรแกรมในการออกแบบ สพพอประชาสพมพพนธร สพพอโฆษณา ใหหมมความนลาสนใจ 

สวยงาม และเหมาะสมกพบผลพตภพณฑร เชลนโปรแกรม Canva

การใชหเทคโนโลยมชลวยในการออกแบบ โลโกหสพนคหาใหหมมความทพนสมพย นลาสนใจและดถงดมด

มากกวลาเดพม เชลนโปรแกรม photoshop

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมดพนสอพอง ไขลเยมพยวมหา

รายละเอกยด : ชาวบ�าน หมม� 2 และ หมม� 4 ตนาบลชอนน�อย อนาเภอพพฒนานพคม จพงหวพดลพบล

รม ทนาการเกษตรและเลมทยงเป�ดเป�นส�วนใหญ�จถงเกพดการนนาไข�มาแปรรมปไข�เคยมขาย

แผงละ 160 บาท ไข�เยมพยวม�าแผงละ 200 บาท (ราคาจะขถทนลงแล�วแต�ขนาดไซส�ของไข�

เป�ด)*ไข� 1 แผงจะมม 30 ฟอง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ชอนนหอย อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไขลเคยมดพนสอพอง ชอนนหอย

ออนไลนฑ : กลลลมแมลบหานชอนนหอย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“ไขลเคยมดพนสอพองชอนนหอย” ผลพตภพณฑรของชาวบหาน ตนาบลชอนนหอย อนาเภอพพฒนานพคม 
จพงหวพดลพบลรม แผนธลรกพจทมพจะพพฒนามมดพงนมท
1.แนะนนาเกมพยวกพบการออกแบบผลพตภพณฑรใหหกพบชาวบหาน
2.นนาสพนคหาขถทนสมลแพลตฟอรรมออนไลนรและออฟไลนร
3.ทนาการโปรโมทใหหกพบทางชลมชน
4.โปรโมททางเพจFacebook,เวยบไซตรและใหหผมหใหญลบหานประชาสพมพพนธรเผพพอใหหประชาชนเขหาถถง
ไดหมากขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 156 / 251



PS65021774 : มหาวอทยาลลยสสตตจาบลสรดางรากแกดวใหดประเทศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเทคโนโลยมโปรแกรมในการออกแบบ สพพอประชาสพมพพนธร สพพอโฆษณา ใหหมมความนลาสนใจ 

สวยงาม และเหมาะสมกพบผลพตภพณฑร เชลนโปรแกรม Canva

การใชหสพพอมพลตพมมเดมยประชาสพมพพนธร สพนคหาใหหประชาชนทพพวไปไดหรพบรมห เชลน Facebook Lazada 

YouTube

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาสมลนไพรเพพพอสลขภาพ

รายละเอกยด : ผลผลพตทางการเกษตรของชาวบหาน หมมล 5 ตนาบลชอนนหอย อนาเภอพพฒนา

นพคม จพงหวพดลพบลรม เปปนนนทาผลไมหทมพบรรจลใสลขวดพลาสตพกและขวดแกหวสลงขายแบบปลมกและ

แบบสลง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ชอนนหอย อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนทาสมลนไพรเพพพอสลขภาพ

ออนไลนฑ : กลลลมแมลบหานชอนนหอย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

“นนทาสมลนไพรเพพพอสลขภาพ”ผลพตภพณฑรทนาจากมพลเบอรรรมพและเสาวรสผสมผสานคลณคลาทาง
โภชนาการ โดยผลผลพต  ทางเกษตรของชาวบหาน หมมล 5 ตนาบลชอนนหอย อนาเภอพพฒนานพคม 
จพงหวพดลพบลรม ซถพงแผนธลรกพจทมพจะพพฒนามมดพงนมท
1.   เพพพอพพฒนาผลพตภพณฑรใหหเปปนทมพนลาสนใจของผมหบรพโภค
2.   เพพพอพพฒนาชลมชนใหหมมรายไดหมากขถทน
3.   เพพพอพพฒนาชลมชนใหหมมองครความรมหเกมพยวกพบการพพฒนาธลรกพจ

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 6,000

หนหา 157 / 251



PS65020016 : ขดาวโพดดกลลง ดอกไมดจลนทนฑเปลชอกขดาวโพด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการจพดการวพสดลเหลพอทพทงจากการเกษตร

นวพตกรรมสพพงประดพษฐร

นวพตกรรมการประยลกตรศพลปหพตถกรรม

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reclamation (การเรมยกคพนเพพพอนนามาใชหซนทาหรพอ Recycle)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดมลพงดมจพง ดอกไมหจพนทนรขหาวโพด

รายละเอกยด : ดอกไมหจพนทนรจากเปลพอกขหาวโพด 1 แพค มม 10 ดอก แพคละ 5 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ดมลพง อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2T-ตนาบลดมลพง-จพงหวพด

ลพบลรม-100792992748511/

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การวางดอกไมหจพนทนร เปปนธรรมเนมยมปฏพบพตพทมพยถดถพอกพนมานานตพทงแตลโบราณ สมพยกลอนดอกไมห
จพนทนรมมประโยชนรมากกวลาธรรมเนมยมปฏพบพตพ เพราะสมพยกลอนไมลมมการฉมดฟอรรมาลพน  ดอกไมห
จพนทนรทมพมมกลพพนหอมจถงมมความสนาคพญมากในพพธมศพ (ใชหดพบกลพพน) แมหปปจจลบพนดอกไมหจพนทนรจะ
ถมกลดบทบาทลงไปแตลกยยพงจนาเปปนตลอพพธมศพอยมลดม ปปจจลบพนดอกไมหจพนทนรถมกพพฒนารมปแบบใหหมม
ความหลากหลายและสวยงามมากยพพงขถทน ยพพงดมประณมตและใชหเวลาทนามากเทลาไหรล ยพพงตพทงราคา
ขายใหหสมงขถทนเทลานพทน  ดพงนพทน ดอกไมหจพนทนรทมพใชหเปลพอกขหาวโพด  มาเปปนวพตถลดพบ จะเปปนการนนาวพสดล
เหลพอทพทงทมพไดหจากธรรมชาตพมาแปรรมปใหหเกพดประโยชนร มมตหนทลนผลพตทมพตนพา ราคาถมก 
และยพงชลวยเสรพมสรหางทพกษะวพชาชมพใหหกพบสพงคมสมงวพย  และสพงคมผมหวลางงานใหหมมทพกษะแรงงาน
ฝปมพอในชลมชน และเพพพมมมลคลาใหหกพบเปลพอกขหาวโพดซถพงเปปนผลพลอยไดหจากขหาวโพดทมพเปปนสพนคหา
เกษตรกรรมหลพกของตนาบลดมลพง

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 400

หนหา 158 / 251



PS65021671 : ดกลลง ซลงขดาวโพดรองกรง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการยลอยสลายซพงขหาวโพด

นวพตกรรมการไลลความชพทน

เทคโนโลยมดหานบรรจลภพณฑรสลญญากาศ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reclamation (การเรมยกคพนเพพพอนนามาใชหซนทาหรพอ Recycle)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดมลพงดมจพง ซพงขหาวโพดรองกรง

รายละเอกยด : วพสดลรองกรงสพตวรเลมทยงทมพทนามาจากซพงขหาวโพด  ชลวยในการดพบกลพพน ถลงละ  1 

กพโลกรพม  กพโลกรพมละ 45 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ดมลพง อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2T-ตนาบลดมลพง-จพงหวพด

ลพบลรม-100792992748511/

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ตนาบลดมลพงมมเกษตรกรทมพปลมกขหาวโพดมากกวลา 5,000 ไรล โดยประมาณ หลพงจากมมการเกยบเกมพยว
โดยการกะเทาะเปลพอกและเมลยดจะมมเศษวพสดลเหลพอใชหทางการเกษตรกร  คพอ ซพงขหาวโพด ซถพง
สลวนใหญลเกษตรกรจะทนาการเผาทพทง ทนาใหหเกพดมลภาวะทางอากาศ  ดพงนพทน เพพพอใหหเกพดประโยชนร 
และรายไดหแกลชลมชน การนนาเอาซพงขหาวโพดมาบดและอบทนาเปปนทมพรองกรงสนาหรพบสพตวรเลมทยงจถง
เปปนการสรหางรายไดหทางนถงอมกดหวย 
ซพงขหาวโพดรองกรงยพงเปปนผลพตภพณฑรธรรมชาตพ 100% ทมพปลอดภพยสนาหรพบสพตวรเลมทยงทลกชนพด 
ยพงชลวยลดกลพพน ไมลมมฝลปน และยพงชลวยเกษตรกรสรหางรายไดหไดหอมกทางจากการขายซพงขหาวโพด 
โดยไมลตหองเผาซพงขหาวโพดทพทงโดยเปลลาประโยชนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 900
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PS65015111 : อาหารแปรรสปจากผลกหวานปปา ชคมชนตจาบลนจกาสคด

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมเครพพองหพพนขหาวเกรมยบ

เทคโนโลยมการอบขหาวเกรมยบดหวยลมรหอน

นวพตกรรมเครพพองนวดแปปง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวเกรมยบผพกหวาน

รายละเอกยด : ใบและยอดปปองกพนโรคเบาหวาน มมสารตลอตหานอนลมมลอพสระ ตหานมะเรยงชลวยลด

ไขห แกหรหอนใน บนารลงรลางกาย สลวนผสมของขหาวเกรมยบแปปงมพน 500 กรพมกระเทมยมกลมบใหญล 5 

กลมบ พรพกไทย 2 ชหอนโตชะเกลพอ 1 ชหอนโตชะนนทาตาลทราย 2 ชหอนโตชะ ถลงละ 35 บาท 3 ถลง 100

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.นนทาสลด อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084311524215

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ขหาวเกรมยบผพกหวาน เปปนการนนาผพกหวานทมพปลมกมากในตนาบลนนทาสลด นนามาแปรรมปโดยการทอดใชห
นนทามพนพพชทมพตพทงไฟปานกลาง นนาไปอบในตมหอบลมรหอนเพพพอไลลนนทามพนทมพอลณหภมมพ 150 องศาเซลเซมยส 
เปปนเวลา 10 นาทม พพกไวหใหหเยยนแลหวนนาไปบรรจลเพพพอจนาหนลาย โดยจะพพฒนาแพคเกจใหมล

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,250
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PS65021524 : โตตะประดอษฐฑจากยางรถยนตฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการออกแบบเฟอรรนพเจอรร

นวพตกรรมสรหางความคงทน

นวพตกรรมสพพงประดพษฐรลดโลกรหอน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reuse (การใชหซนทา)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : โตชะจากยางรถยนตร

รายละเอกยด : โตชะยางรถยนตร คพอนนาของทมพทพทงแลหวมารมไซเคพลใชหใหหเปปนประโยชนรและสรหางราย

ไดหใหหกพบชลมชนสลวนประกอบของโตชะยางรถยนตร ยางรถยนตร ยางรถจพกรยานยนตรแผลนไมหพา

เรท นชอตสกรม  เลพพอย  สมดนาหรพอสมทมพตหองการชแลยคทาสมไมห ราคาชลดละ 500 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.นนทาสลด อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084374701261

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

โตชะจากยางรถยนตร เปปนภมมพปปญญาทหองถพพนทมพชาวบหานนนายางรถยนตร และรถจพกรยานยนตรทมพทพทง
แลหวนนามรมไซเคพลใหหเกพดประโยชนร ผลพตภพณฑรจะทนาเปปนโตชะกลาง เกหาอมท เปปนตหน มมความทนทาน 
และมมความสวยงามในตพวของผลพตภพณฑร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 4,000
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PS65021769 : ขดาวเกรกยบปากหมดอ U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาเพพพมความหลากหลายของรมปแบบสพนคหาโดยเนหนทมพตพวสมแปปงทมพใชหหลอขนม ใหหมมสมสพนมาก

ขถทนโดยใชหสมทมพไดหจากธรรมชาตพ ไดหแกล สมชมพมจากแกหวมพงกร สมแดงจากกระเจมกยบแดง และสม

เขมยวจากใบเตย เพพพอความนลารพบประทานมากยพพงขถทน

ใชหเทคโนโลยมในการออกแบบ สรหางความโดดเดลนใหหกพบ บรรจลภพณฑร ออกแบบตราสพนคหา 

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวเกรมยบปากหมหอ U2T

รายละเอกยด : ขหาวเกรมยบปากหมหอ ขนมไทยทานเลลนประจนาตนาบลพพฒนานพคม โดยการใชห

แปปงทมพผสมผสานอยลางลงตพวจนไดหเนพทอสพมผพสทมพเหนมยวนลลม และสมทมพไดหจากธรรมชาตพ หลอไสหขนม

ทมพผลานการปรลงอยลางพพถมพพถพน สะอาด และปราศจากผงชมรส

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.พพฒนานพคม อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ขหาวเกรมยบปากหมหอพพฒนานพคม

ออนไลนฑ : ขหาวเกรมยบปากหมหอ พพฒนานพคม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

แผนธลรกพจทมพจะพพฒนามมดพงนมท 
1. พพฒนารมปแบบผลพตภพณฑรขหาวเกรมยบปากหมหอเพพพมความหลากหลายของแปปงหลอขนม โดยใชหสม
ทมพไดหจากธรรมชาตพ
2. พพฒนาออกแบบบรรจลภพณฑร
3. เพพพมชลองทางการจนาหนลายผลพตภพณฑร
4. โปรโมทสพนคหาใหหเปปนทมพรมหจพกมากขถทนจากชลองทางออนไลนร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,000

หนหา 162 / 251



PS65021791 : มหาวอทยาลลยสสตตจาบลสรดางรากแกดวใหดประเทศ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเทคโนโลยมเครพพองซมลสมญญากาศเพพพอใหหผพกสดและยพดอายลผพกออรรแกนพคใหหอยมลไดหนาน

มากยพพงขถทน

ใชหเทคโนโลยมในการออกแบบ สรหางความโดดเดลนใหหกพบ บรรจลภพณฑร ออกแบบตราสพนคหา 

สรหางการจดจนาใหหกพบผมหบรพโภคและจลดเดลนเกมพยวกพบแบรนดร มมความทพนสมพย ใชหงานงลาย ถมกใจผมห

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สลพดผพกออรรแกนพค

รายละเอกยด : “สลพดผพกออรรแกนพค” คพอ ผพกทมพไดหจากการทนาเกษตรแบบอพนทรมยร ไมลใชหสารเคมม

ทลกชนพด มมความปลอดภพย ไมลมมสารพพษตกคหาง และไมลมมสารเคมมทมพมากจากปลปยเคมม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.พพฒนานพคม อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สลพดผพกออรรแกนพค

ออนไลนฑ : สลพดผพกออรรแกนพค

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

แผนธลรกพจทมพจะพพฒนามมดพงนมท
1.พพฒนาผลพตภพณฑรจากผพกออรรแกนพค คพอ สลพดผพกออรรแกนพค
2.สลงเสรพมฟารรมผพกออรรแกนพคใหหมมความนลาสนใจ เพพพอใหหเปปนแหลลงทลองเทมพยว
3.เพพพมชลองทางการจนาหนลายผลพตภพณฑร
4.โปรโมทสพนคหาใหหเปปนทมพรมหจพกมากขถทนจากชลองทางออนไลนร

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 8,500
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PS65011790 : การพลฒนาและยกระดลบขนมบดาบอชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กระบวนการผลพต (Process Innovation) มมการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราสพนคหา เพพพอ

สรหางภาพลพกษณรทมพนลาสนใจและการจดจนามากขถทน

นวพตกรรมทางดหานสพนคหา (Product Innovation) การปรพบปรลงกระบวนการการผลพต ขนม

บหาบพพนในการผลพตใหหมมความหลากหลายดหานรสชาตพทมพมากขถทน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขนมบหาบพพนแมลกาเหวลา

รายละเอกยด : นนาขนมบหาบพพนแมลกาเหวลามายกระดพบดหวยการพพฒนาและออกแบบบรรจลภพณฑร

และตราสพนคหา เนพพองจากขนมบหาบพพนไดหผสมผสานอพตลพกษณรของพพทนทมพจ.ลพบลรม คพอมะพรหาวทมพ

มมชพพอเสมยงและมมคลณคลาทางสารอาหาร นนามาแปรรมปรลวมกพน ทนาใหหเกพดมมลคลามากขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.มะนาวหวาน อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ขนมบหาบพพนแมลกาเหวลา

ออนไลนฑ : ทมพนมพตลาดพพฒนานพคม ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสรหางมมลคลาผลพตผลทางการเกษตรโดยยถดหลพก Circular Economy มมการเพพพมชลองทาง
จพดจนาหนลายและรสชาตพเพพพอเขหาถถงและขยายกลลลมลมกคหา สรหางรมปแบบบรรจลภพณฑรทมพเนหนคลณภาพ
ทมพสะอาด สวยงาม และเหมาะสมสนาหรพบการบรพโภค ตลอดจนปรพบบรรจลภพณฑรใหหสวยงามและ
เกยบไดหนานขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 164 / 251



PS65011933 : การพลฒนาและยกระดลบปลาเคหมตากแหดง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมทางดหานบรพการ (Service Innovation) มมการเพพพมชลองทางการขายทมพทมพหลาก

หลายมากขถทน มมการขายสพนคหาออนไลนร เชลน เพจเฟสบลชค (Facebook) ชยอปปปท  (Shopee)

นวพตกรรมดหานกระบวนการผลพต (Process Innovation) มมการการออกแบบบรรจลภพณฑร

และตราสพนคหา เพพพอสรหางภาพลพกษณรทมพนลาสนใจมากขถทน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาเคยมตากแหหงตนาบลมะนาวหวาน

รายละเอกยด : การพพฒนาและออกแบบบรรจลภพณฑรและตราสพนคหาใหหกพบปลาเคยมตากแหหงของ

ตนาบลมะนาวหวาน ทมพเปปนสพนคหาขถทนชพพอ เพพพอสรหางความดถงดมดใจ ปรพบภาพลพกษณร และสรหาง

การจดจนามากยพพงขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.มะนาวหวาน อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ตลาดสด

ออนไลนฑ : ทมพนมพตลาดพพฒนานพคม ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ยถดหลพก CircularEconomy คพอการหมลนเวมยนทรพพยากรทมพมมลคลาไดหนหอยมาสรหางเปปนสพนคหาใหมล 
การควบคลมคลณภาพการผลพตใหหไดหมาตรฐาน เพพพอความปลอดภพยตลอผมหบรพโภค การออกแบบ
บรรจลภพณฑรและตราสพนคหาใหหสวยงาม สะอาด และแขยงแรง การเพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายออ
นไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 8,000

หนหา 165 / 251



PS65011055 : การพลฒนาและยกระดลบขดาวเกรกยบทานตะวลน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมทางดหานบรพการ (Service Innovation) มมการเพพพมชลองทางการขายทมพทมพหลาก

หลายมากขถทน มมการขายสพนคหาออนไลนร เชลน เพจเฟสบลชค (Facebook)  ชยอปปปท  (Shopee)

นวพตกรรมทางดหานกระบวนการผลพต (Process Innovation) มมการการออกแบบบรรจล

ภพณฑร เพพพอสรหางภาพลพกษณรทมพนลาสนใจมากขถทน

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวเกรมยบทานตะวพนอบแหหง

รายละเอกยด : ทานตะวพนเปปนสพญลพกษณรของจ.ลพบลรม ซถพงไดหมมการนนามาแปรรมปเปปน

ผลพตภพณฑรตลาง ๆ รวมถถงขหาวเกรมยบทานตะวพน จถงมมการพพฒนาตพวขหาวเกรมยบเปปนแบบอบ

แหหง และพพฒนารสชาตพของขหาวเกรมยบทานตะวพนอบแหหง พรหอมทพทงการออกแบบบรรจลภพณฑร

และตราสพนคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองบพว อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : จนาหนลายทมพบหานของชาวบหานในชลมชน

ออนไลนฑ : Nongbua Lopburi

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

การนนาขหาวเกรมยบทานตะวพนมาทนาเปปนแบบบอบแหหง เพพพอสะดวกตลอการขนสลงและเพพพมยอด
จนาหนลาย พพฒนารสชาตพใหหมมความแตกตลาง เชลน รสบารรบมคพว รสฮอตแอนดรสไปรรซมพ ใหหเขหาถถง
ลมกคหาวพยรลลนมากขถทน และการสรหางบรรจลภพณฑรทมพมมคลณภาพ สะอาด สวยงาม และเหมาะสมสนาหรพบ
การบรพโภค

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,950

หนหา 166 / 251



PS65017758 : การพลฒนาและยกระดลบปลาสดม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมดหานกระบวนการผลพต (Process Innovation) มมการการออกแบบบรรจลภพณฑร 

เพพพอสรหางภาพลพกษณรทมพนลาสนใจมากขถทน

นวพตกรรมทางดหานสพนคหา (Product Innovation) การปรพบปรลงกระบวนการการผลพต ปลา

สหมในการผลพตใหหถมกสลขลพกษณะ ใหหขหอมมลสลวนผสม วพนเดพอนปปทมพผลพต วพนหมดอายลอรลอย วพน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมหนองบพวลพบลรม

รายละเอกยด : ปลาสหมเปปนสพนคหาขถทนชพพอของ ต.หนองบพว จถงมมการนนามาเพพพมมมลคลา ใหหนลาซพทอและ

นลารพบประทาน ดหวยการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราสพนคหา รวมถถงวพธมการบรรจลโดยไมลใหหมม

กลพพนและเกยบไดหนาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองบพว อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : จนาหนลายทมพตลาด รหานคหา และหนหาบหานของคนในชลมชน

ออนไลนฑ : Nongbua Lopburi

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ออกแบบบรรจลภพณฑรขหางนอกใหหแขยงแรงสนาหรพบการจพดสลงออนไลนร ออกแบบบรรจลภพณฑรทมพหลอ
ปลาสหมใหหสะอาดและเกยบกลพพน ออกแบบใหหมมความสวยงามเพพพอดถงดมดใจในการซพทอมากยพพงขถทน มม
การแสดงขหอมมลทมพสนาคพญ เชลน คลณคลาทางโภชนาการ ขหอควรระวพงในการรพบประทาน และวพนหมด
อายล

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,950

หนหา 167 / 251



PS65007140 : โครงการอนครลกษฑภสมอปปญญาเครชชองสานหดวยขคนราม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ลงขายใน Facebook (สรหาง page โปรโมทสพนคหา)

เพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา โดยการออกแบบลวดลายใหหนลาสนใจมากขถทน

ปรพบปรลงตพวสพนคหาใหหมมความหลายแบบมากขถทน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาหมพกชมวภาพ

รายละเอกยด : ปรพบสภาพดพน นนทา อากาศ ใหหดมขถทน สามารถเปลมพยนสภาพความเปปนกรด-ดลาง 

ใหหสมดลล เพพพมประสพทธพภาพในการหมพก การยลอยสลาย ทนาใหหเกพดสารอาหารเปปนปลปย ลดการใชห

สารพพษ สารเคมม เพพพอสพพงแวดลหอม ทมพดมกวลา สามารถปปองกพนเชพทอโรค และสรหาง ภมมพคลหมกพนใหหกพบ

พพชและสพตวร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.หหวยขลนราม อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สลงเสรพม การทนาเพจขายสพนคหาใหหมมรมปแบบทมพทพนสมพย และนลาสนใจ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 7,900
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PS65007160 : โครงการสตงเสรอมปลสกผลกปลอดสาร เกษตรออนทรกยฑ นจกาหมลกชกวภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงตพวสพนคหาใหหมมความหลากหลายมากขถทน

เพพพมมมลคลาใหหกพบสพนคหา โดยการออกแบบบรรจลภพณฑรและโลโกหใหหนลาดถงดมดมากขถทน

การขายออนรไลนผลานทาง Facebook

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาหมพกชมวภาพ

รายละเอกยด :  ห นาหมพกชมวภาพ ชลวยบนารลงพพชผลทางการเกษตร ใหหเจรพญงอกงาม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.หหวยขลนราม อ.พพฒนานพคม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สลงเสรพมนนทาหมพกชมวภาพใหหเกพดมมลคลาทมพเพพพมขถทน พพฒนาคลณภาพของนนทาหมพกชมวภาพใหหมม
ประสพทธพภาพมากขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 4,500
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PS65014567 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑชาออแกนอค

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จพดจนาหนลายสพนคหาผลานแพลตฟอรรมออนไลนร

พพฒนาคลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภพณฑร

พพฒนาบรรจลภพณฑรใหหทพนสมพย

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ชาออรรแกนพค ไรลนาสวนผพก บหานรพกปม ปมปยลา

รายละเอกยด : ชาออรรแกนพค เปปนชาทมพไดหผลานระบบการผลพตและแปรรมปภายใตหมาตรฐาน

เกษตรอพนทรมยร ไมลใชหปลปยเคมม สารเคมม รวมทพทงเมลยดพพนธลรทมพไมลไดหตพดตลอทางพพนธลกรรม หรพอ

วพตลสพงเคราะหรใดๆ ปลอดภพยตลอสลขภาพในระยะยาว ไมลมมสารเคมมตกคหาง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.กกโก อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไรลนาสวนผพก บหานรพกปม ปมปยลา

ออนไลนฑ : U2T กกโกโมเดล ตนาบลกกโก จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมพมาของวพตถลดพบผลผลพตไดหจากสวนภายในชลมชนและรพบซพทอภายในชลมชน ผลพตภพณฑรชาออรรแก
นพคในแพยคเกจทมพสวยงามดถงดมดลมกคหา ขายใหหกพบทลกเพศทลกวพย ชลองการการจนาหนลาย 
offine/online ชามม3แบบ คพอชาแกลนฝางมะลพ ชาอพญชพญและชาตะไครห จลดแขยงคพอ มมวพตถลดพบ
มากพอทมพจะจพดจนาหนลาย ตหนทลนการผลพตไมลสมงมาก มมแหลลงจนาหนลายแนลนอน (มมหนหารหาน)

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 5,175
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PS65014589 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑสบสตสครลบกากกาแฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

บรรจลภพณฑรทพนสมพย

จพดจนาหนลายในพพทนทมพและใกลหเคมยง ตลอดจนแพลตฟอรรมออนไลนร

พพฒนา Package คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลสครพบกากกาแฟ ไรลนาสวนผพก บหานรพกปม ปมปยลา

รายละเอกยด : ดมทชอกผพว ขพบสารพพษสะสม ลดรอยดนา รอยดหาน ปรพบสมผพวใหหสมนพาเสมอ ผลพด

เซลลรผพว เผยผพวเรมยบเนมยนนลลม กระจลางใส

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.กกโก อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไรลนาสวนผพก บหานรพกปม ปมปยลา

ออนไลนฑ : U2T กกโกโมเดล ตนาบลกกโก จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมพมาของวพตถลดพบ กากกาแฟจากการขายกาแฟ รพบซพทอจากรหานเครพพองดพพมในชลมชน ผลพตภพณฑรมม
บรรจลภพณฑรทมพสวยงาม มมสรรพคลณตลางๆเพพพอดถงดมดกลลลมลมกคหา กลลลมลมกคหามมทลกเพศทลกวพย ชลอง
ทางการจพดจนาหนลาย offine/online ออกแบบบรรจลภพณฑรใหหทพนสมพย ทนาผลพตภพณฑรใหหมม
คลณภาพดม จลดแขยง มมวพตถลดพบมากพอทมพจะทนาผลพตภพณฑรจนานวนมาก ตหนทลนการผลพตไมลสมงมาก มม
ชลองทางการจพดจนาหนลายทมพแนลนอน (มมหนหารหาน)

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 2,940
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PS65003949 : กลดวยกรอบแกดว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนาเทคโนโลยม-เทคนพคการออกแบบมาใชหในการออกแบบและสามารถพพฒนาบรรจลภพณฑรใหหมม

ประสพทธพภาพทมพเกยบไวหไดหนาน

นนาเทคโนโลยมคอมพพวเตอรรมาใชหในการออกแบบตราสพนคหาสนาหรพบผลพตภพณฑรกรอบแกหว (

กลหวยฉาบ เผพอกฉาบ มพนฉาบ)

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กรอบแกหว (กลหวยฉาบ มพนฉาบ เผพอกฉาบ)

รายละเอกยด : กรอบแกหว (กลหวยฉาบ มพนฉาบ เผพอกฉาบ)มมทพทงหมด 5 รสชาตพ คพอ รสหวาน 

เคยม ปาปปกหาบารรบมคพว และชมส โดยจะทาผลพตสพนคหาทลกวพน เพพพอนนาสพนคหาไปขายตามโรงงานและ

สถานทมพตลางๆ สามารถเปปนอาหารทานเลลนทมพสะอาดถมกหลพกอนามพย สดใหมล ราคาขาย(ตลอถลง) 

ราคา30 60 100 บาท

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โกลงธนม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กรอบแกหว  BY รศพ

ออนไลนฑ : กรอบแกหว  BY รศพ - กรอบแกหว กรอบรศพ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

การแปรรมปผลพตผลทางการเกษตรมาเปปนอาหารทานเลลน กลหวยฉาบ เผพอกฉาบ มพนฉาบ เรพพมตหน
เมพพอเดพอนสพงหาคม พ.ศ 2560 จากโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทหาพลอ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณรไดหจพดทนาโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเทหาพลอ ภายใตหรลมพระบารมม เพพพอการฟฟท นฟมอาชมพ
ดหานการเกษตรแกลเกษตรกรผมหประสบอลทกภพย ปป 2560 เพพพอสรหางรายไดหใหหแกลเกษตรกร ฟฟท นฟม  
และสลงเสรพมอาชมพดหานการเกษตรใหหแกลเกษตรกร และการพพฒนาการเกษตรอยลางยพพงยพน เปปน
โครงการทมพมมหลพกการและวพธมการทมพดมมมประสพทธพภาพสามารถใหหชลมชนเปปนผมหกนาหนดโครงการ
พพฒนาโดยผลานกระบวนการมมสลวนรลวมของชลมชน และบรพหารจพดการโครงการดหวยตนเองภาย
ใตหการสนพบสนลนของหนลวยงานทมพเกมพยวขหอง ทนาใหหเกพดการพพฒนาทมพสอดคลหองกพบความตหองการ
ของชลมชน ยพงเปปนการสรหางความเขหมแขยงใหหกพบกลไกการทนางานในพพทนทมพทนาใหหชลมชนมมความเขหม
แขยงและพถพงพาตนเองไดหผลานกระบวนการคพดวพเคราะหรและนนาไปปฏพบพตพจรพงเกพดผลอยลางเปปน
รมปธรรมในการแกหไขปปญหาใหห เหมาะสมกพบสภาพของทหองถพพนและชลมชนอพนจะสลงผลตลอเนพพองใหห
ภาคการเกษตรมมความมพพนคง มพพงคพพง และยพพงยพน โดยเรพพมมมชาวรวมกลลลมกพนจนานวน 10 คน ทนา
กลหวยฉาบขาย เพพพอสรหางรายไดหเพพพมใหหคนในชลมชน หลพงจากจบโครงการ ๙๑๐๑ นาง รศพ โลหพต
ไทย ไดหทนาการศถกษาเพพพมเตพมจากอพนเตอรรเนยตคพดสมตรใหมลเรพพอยๆ โดยใชหระยะเวลาทดลองและ
ปรพบปรลงสมตร 2-3 เดพอน เพพพอทนาการตลอยอด โดยวพตถลดพบไดหจากโครงการบหานนมทมมรพกปลมกผพก
กพนเอง ปปจจลบพนมมสมาชพก 7 คน สลพบกพนมาทนาในแตลละเดพอน 3-4 คน กลหวยฉาบหลากหลายรส
ชาตพ เชลน รสหวาน เคยม ปาปปกหา บารรบมคพว และชมส เผพอกฉาบ มพนฉาบและสามารถเกยบไดหนาน 
10-14 วพน โดยไมลใชหเตาอบ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000
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PS65005995 : โครงการธนาคารขยะยกระดลบมาตราฐานสสตสากล ตจาบลโกตงธนส

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การสพพอสารไปยพงกลลลมเปปาหมายทพทงภายในและภานนอก

นวพตกรรมเกมพยวกพบการบรพหารจพดการขหอมมล

กระบวนการปฎพบพตพงาน เชลน การคพดแยกขยะ การปลมกตหนไมห

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upgradable (ยกระดพบไดห)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ธนาคารขยะเพพพอนชลวยเพพพอน

รายละเอกยด : ธนาคารขยะเพพพอนชลวยเพพพอน มมการรวมกลลลมสมาชพก จพดการขยะ คพดแยกเปปน 4 

ประเภท 1.ขยะอพนทรม เชลน ผพก เศษอาหาร 2.ขยะอพนตราย เชลน ถลานไฟฉาย วพตถลไวไฟ  3. ขยะ

ทพพวไป เชลน ซองขนม กลลองโฟม 4.ขยะรมไซเคพล เชลน ขวดแกหว กระปปอง สมาชพกจะนนาขยะ

ประเภททมพ 4 ไปขายเพพพอรมไซเคพล โดย อบต.โกลงธนมเปปนผมหจพดหาและทนาบพนทถกขหอตกลงใหหรหานคหา

มารพบซพทอเดพอนละครพทง และเมพพอสมาชพกเสมยชมวพตจะไดหรพบเงพน จากกองทลน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โกลงธนม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ธนาคารขยะเพพพอนชลวยเพพพอน

ออนไลนฑ : อบต.โกลงธนม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ประชาชน หมมลทมพ ๕ บหานเกาะ เขหารลวมการอบรมใหหความรมห ในการบรพหารจพดการขยะการคพดแยก
ขยะ กพบ องครการบรพหารสลวนตนาบลโกลงธนม ทนาใหหประชาชน หมมลทมพ ๕ บหานเกาะ ไดหมมความรมห ความเขหา
ใจ สามารถคพดแยกขยะไดหตพทงแตลตหนทาง อมกทพทงไดหรลวมเปปนอาสาสมพครทหองถพพนรพกษรโลก (อถล.) 
เพพพอเฝปาระวพงสอดสลองดมแลรายงานสถานการณรการบรพหารจพดการสพพงปฏพกมลและมมลฝอยอยลาง
เปปนระบบ และชลวย ปกปปองและรพกษาสพพงแวดลหอม เพพพอสรหางความสมดลลและการใชหประโยชนร
อยลางยพพงยพนและเปปนธรรม การปลมกฝปงจพตสนานถกรพกษรสพพงแวดลหอมในวพยเดยก การเรมยนรมหจากร
ปฏพบพตพกพจกรรมเพพพอรพกษากพจกรรมเพพพอรพกษาสพพงแวดลหอมในระดพบเยาวชน เดพนหนหารวมพลพงทนา
ความดมทดแทนคลณแผลนดพนและเปปนเครพอขลายจพตอาสาในการอลทพศตนดมแลรพกษาสพพงแวดลหอมใน
ทหองถพพน โดยการรณรงครใหหประชาชน หมมลทมพ ๕ บหานเกาะ ใชหตะกรหา ถาด ถหวย ปปพ นโต ตะกรหา ถลงผหา 
และวพสดลทมพทนาจากธรรมชาตพ เชลน กพจกรรมทนาบลญตพกบาตร, กพจกรรมการประชลมประชาคม การ
ตหอนรพบคณะศถกษาดมงาน , โดยใชหหลพก ๓ Rs หรพอ ๓ ช : ใชหนหอย ใชหซนทา ใชหใหมล เพพพอปลมกฝปง
จพตสนานถกรพกษรสพพงแวดลหอมใหหแกลคนในชลมชน ดนาเนพนการทนาความสะอาดในชลมชนทลกมพตพ เชลน ทนา
ความสะอาดแมลนนทาลนาคลอง , ถนนทลกสาย
ภายในเขต หมมลทมพ ๕ บหานเกาะ และยพงมมการณรงครปลมกจพตสนานถกใหหชลมชน มมการปปพ นจพกรยาน
รณรงครเชพญชวนใหหประชาชนรลวมมพอกพนคพดแยกขยะจากตหนทาง

หมมลทมพ 5 บหานเกาะ ดนาเนพนการประชาคมใหหความรมหปลมกจพตสนานถก ใหหประชาชนเหยนคลณคลาของการ
คพดแยกขยะครพวเรพอนอยลางเปปนระบบใหหเหยนวลาขยะมมคลานนามาขายไดหอะไรขายไมลไดห ตหองจพดการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 180,000
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PS65010898 : สเปรยฑแอลกอฮอลฑพกพา Glitter

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การออกแบบโลโกห

กลพตเตอรรในสเปรยรแอลกอฮอลร

แพลตฟอรรมออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Reuse (การใชหซนทา)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สเปรยรแอลกอฮอลรกลพตเตอรร

รายละเอกยด : สเปรยรแอลกอฮอลรค ชลวยฆลาเชพทอโรค และชลวยทนาความสะอาดแลหวยพงมมกลพพน

หอม โดยสามารถเลพอกไดหทพทงหมด 5 กลพพน นอกจากนมทยพงไมลทนาใหหเกพดการระคายเคพองตลอผพว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.เขาพระงาม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Key Partner – ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจนพทนมมกองสวพสดพการ
สพงคมเทศบาลตนาบลเขาพระงามเปปนผมหใหหการสนพบสนลนและจพดจนาหนลาย
Key Activities – กระบวกการผลพต ซถพงเรพพมจากผสมแอลกอฮอลร ผสมหพวนนทาหอม ผสมสมและ
กลพตเตอรร ใสลบรรจลภพณฑร
Value Proposition – สเปรยรแอลกอฮอลรนมทนอกจากชลวยระงพบการเจรพญเตพบโตของเชพทอโรค 
ชลวยฆลาเชพทอโรค และชลวยทนาความสะอาดแลหวยพงมมกลพพนหอม โดยสามารถเลพอกไดหทพทงหมด 5 กลพพน
Customer Relationships - มมการรพบประกพนสพนคหาทลกชพทนทมพไดหจพดสลงวลาสามารถเปลมพยนสพนคหา
ไดหในกรณมทมพสพนคหามมความเสมยหายจากการขนสลง
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย แอลกอฮอลร 95% การตลาดและการ
จพดจนาหนลายสพนคหา
Channels – มมการจพดจนาหนลายผลาน เพจ Facebook กองสวพสดพการ ทต. เขาพระงาม และศมนยร
วพสาหกพจชลมชน 'วพนวาน' (รหานกาแฟ หนหาเทศบาลตนาบลเขาพระงาม)
Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนในชลองทางออนไลนร และอาศพยอยมลในชลมชน ไมล
จนากพดเพศ โดยกลลลมลมกคหามมอายล 5 ปปขถทนไป เพราะเปปนกลลลมทมพมมความจนาเปปนตลอการปปองกพนเชพทอ
โรคระบาด Covid-19
Cost Structure – ตหนทลนในการผลพตนพทน ประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ ตหนทลนในการผลพต คลา
บรรจลภพณฑร คลาแรงงาน และคลาสาธารณมปโภคตลาง ๆ
Revenue Steams – รายไดหจากการทนาธลรกพจไดหมาจากการขายออนไลนรและรายไดหจากการ

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65017235 : เสชกอมลดยดอม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

1. แพลตฟอรรมออนไลนร

2. การพพฒนาการออกแบบสพนคหาและ Packaging

สรหางคลณภาพใหหแกลบรรจลภพณฑรและผลพตภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผหามพดยหอม

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรนมทผลพตและมมการจพดจนาหนลายเพพพอใหหลมกคหานนาผหามพดยหอมไปพพฒนา

ตลอยอดเปปนผลพตภพณฑรจากผหามพดยหอมประเภทอพพนไดห รวมถถงการจพดทนาผหามพดยหอมนพทนเปปน

การเพพพมสมสพนใหหแกลผหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.เขาพระงาม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Key Partner – ในสลวนของผมหใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหอง ไดหแกล มมเทศบาลตนาบลเขาพระ
งาม
Key Activities – กระบวนการผลพตเรพพมจากการทนาความสะอาดผหา
Value Proposition – ผลพตภพณฑรนมทผลพตและมมการจพดจนาหนลายเพพพอใหหลมกคหานนาผหามพดยหอมไป
พพฒนาตลอยอดเปปนผลพตภพณฑรจากผหามพดยหอมประเภทอพพนไดห
Customer Relationships - มมการตพดตามผลการใชหงานกพบลมกคหาทมพซพทอผลพตภพณฑรไป ในดหาน
ของความพถงพอใจในสพนคหาทมพไดหซพทอไป
Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในจพงหวพดลพบลรมหรพอจพงหวพดใกลห
เคมยง และอาศพยในชลมชน ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายลหหาปปขถทนไป
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย สมยหอมผหา วพสดลทมพมมอยมลแลหวนนาไปทนา
ลวดลายบนผหา
Channels – มมการจพดจนาหนลายผลพตภพณฑรทมพบหานของผมหผลพต ซถพงอยมลภายในเทศบาลตนาบลเขา
พระงาม
Cost Structure – ตหนทลนจะประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ คลาบรรจลภพณฑร และคลาสาธารณมปโภค
ตลาง ๆ 
Revenue Steams - รายไดหจากการขายนพทนมาจากการขายทมพบหานของผมหผลพตและการออกบมท
และออกงานภายในชลมชน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 6,450
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PS65011434 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ "เตหมสอบปปก นขลอบ"

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Food Innopolis

Bio-Circular-Green Economy

Food Safety & Quality

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   สลขอนามพยอาหาร หรพอ กระบวนการควบคลมขพทนตอนการผลพตตพทงแตลตหน

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เตยมสพบปปท นสพบ [Ten Fried Curry Puff Dumpling]

รายละเอกยด : “ขนมปปท นสพบ” ทมพมมลพกษณะเหมพอนกพบกะหรมพปปก บ แตลยลอสลวนลงมาใหหเลยกจนมมขนาด

พอดมคนา สมตรนมทเปปนไสหปลา มมสลวนประกอบอพพนๆไดหแกลหอมแดง นนทาตาลทราย เกลพอ พรพกไทย 

แปปงใชหแปปงหมมพ สมตรลพบความอรลอย อยมลทมพการทนาไสห กลอนนนามาปปท นแลหวทอดดหวยนนทามพน ทมพใชห

ความรหอนทมพมมอลณหภมมพพอดม จนไดหขนมปทมพแปปงกรอบนอก นลลมใน สมสวย มมขายทพพวๆไป รวมทพทง

ขายผลานสพพอออนไลนรอมกดหวย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขาสามยอด อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Khaosamyod Goodsdy

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

เตยมสพบปปท นสพบ  [Ten Fried Curry Puff Dumpling] ขนมปปท นสพบ ขนมไทยสมตรโบราณ เปปน
ผลพตภพณฑรทมพชมรมสตรมเทศบาลเมพองเขาสามยอดภมมพใจสลงมอบใหหกพบผมหบรพโภค มมกระบวนการ
ผลพตทมพพพถมพพถพนแตลละชพทน แปปงบางไสหแนลน ไมลมมวพตถลกพนเสมย ทอดอบลมรหอนไลลนนทามพน จนไดหออกมา
เปปนปปท นสพบทมพมมรสชาตพเขหมขหน เปปนสพนคหาชลมชนทมพชลวยสรหางงานสรหางอาชมพใหหกพบชาวชลมชนอยลาง
แทหจรพง

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 15,000
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PS65011581 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ  "ผอวผตองสครลบ"

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Bio-Circular-Green Economy

E-Commerce

Product Performance

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผพวผลองสครพบ [White Clay Herbal Scurb]

รายละเอกยด : ผพวผลองสครพบ [White Clay Herbal Scurb]  มมการนนาผลพตภพณฑรดพนสอพอง

มาแปรรมปเพพพอเพพพมมมลคลาโดยใชหรลวมกพบสารสกพดจากสมลนไพรไทยหลายชนพดและ AHA 

จากกรดผลไมห มมประสพทธพภาพในการลดสพวทลกชนพด ลดผพวหนหามพน ผลพดเซลลรผพว ลดจลดดลาง

ดนา ชลวยใหหผพวขาวใสไรหสพว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขาสามยอด อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Khaosamyod Goodsdy

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ผพวผลองสครพบ [White Clay Herbal Scurb]  จพงหวพดลพบลรม ขถทนชพพอวลาเปปนแหลลงผลพตดพนสอพอง
ทมพมมคลณภาพดมทมพสลดของประเทศไทย สรรพคลณทางการแพทยรพบวลา ดพนสอพองสามารถใชหแกห
เมยด ผด ผพพนคพน ระงพบเหงพพอ ดพบพพษรหอน ซถพงคนไทยนพยมใชหกพนมาอยลางแพรลหลาย  
จากคลณสมบพตพของดพนสอพองขหางตหน จถงมมการนนาผลพตภพณฑรดพนสอพองมาแปรรมปเพพพอเพพพม
มมลคลาโดยใชหรลวมกพบสารสกพดจากสมลนไพรไทยหลายชนพดและ AHA จากกรดผลไมห มม
ประสพทธพภาพในการลดสพวทลกชนพด ลดผพวหนหามพน ผลพดเซลลรผพว ลดจลดดลางดนา ชลวยใหหผพวขาวใส
ไรหสพวอยลางเปปนธรรมชาตพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 9,500
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PS65012886 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑขดาวดจาละโวดของตจาบลโคกกะเทกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหแพลตฟอรรมออนไลนรในการเพพพงชลองทางการขายสพนคหา

บรรจลภพณฑรในถลงสลญญากาศ

ปรพบปรลงรมปแบบบรรจลภพณฑร ใหหเหมาะแกลการจนาหนลาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานพลาสตพก

รายละเอกยด : ตะกรหาสานในปปจจลบพนนมท วพสดลทมพหาไดหจากธรรมชาตพ เรพพมหาไดหยากขถทน จถงไดหมม

การประยลกตรใชหวพสดลอลปกรณรใหหเขหากพบสภาวการณรปปจจลบพน คพอ การนนาเสหนพลาสตพกมาใชหแทน

วพสดลทมพไดหจากธรรมชาตพ เพราะพลาสตพกจะมมความแขยงแรงคงทน และหาไดหงลาย นอกจากจะ

สานเปปนกระบลงแลหว สามารถนนามาประยลกตรเปปนตะกรหาลายสวยๆไดหอมกหลายแบบ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.โคกกะเทมยม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลโคกกะเทมยม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ในสลวนของแผนธลรกพจตนาบลโคกกะเทมยม จะใชหสพนคหา OTOP ของชลมชนคพอ ขหาวดนาละโวห นนามา
เพพพมชลองทางการขายสพนคหา โดยใชหแพลตฟอรรมออนไลนร ไดหแกล Facebook, TikTok, shopee 
และ Lazada ซถพงอาจจะมมการเพพพมแพคเกยจสพนคหาใหหดมมมความนลาสนใจยพพงขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 3,500
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PS65022012 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑของตจาบลโคกกะเทกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหแพลตฟอรรมออนไลนรในการเพพพงชลองทางการขายสพนคหา

ปรพบปรลงรมปแบบบรรจลภพณฑร ใหหเหมาะแกลการจนาหนลาย

ปรพบแตลงลวดลายและรมปทรงของตะกรหาสาน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานพลาสตพก

รายละเอกยด : ตะกรหาสานถพอเปปนสพนคหา OTOP ทมพขายดมอพนดพบตหน ๆ ซถพงวพสดลทมพนนามาใชหในการ

สานตะกรหาใหญลจะใชหเปปนไมหไผล หวาย กหานมะพรหาว ผพกตบและพพชชนพดอพพน ๆ  แตลในปปจจลบพน

กระเปปาสานเปลมพยนจากวพสดลธรรมชาตพเปปนพลาสตพกแทน เนพพองจากสะดวก และมมความมมแขยง

แรงคงทนมากกวลา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 10 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.โคกกะเทมยม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลโคกกะเทมยม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ในสลวนของแผนธลรกพจตนาบลโคกกะเทมยม จะใชหสพนคหา OTOP ของชลมชนคพอ ตะกรหาสานพลาสตพก 
นนามาเพพพมชลองทางการขายสพนคหา โดยใชหแพลตฟอรรมออนไลนร ไดหแกล Facebook, TikTok, 
shopee และ Lazada ซถพงอาจจะมมการเพพพมแพคเกยจสพนคหาใหหดมมมความนลาสนใจยพพงขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

จจานวนรายไดด : 3,500
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PS65009541 : U2T ต.โคกตสม บดานดอนมดแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

Shopee/Lazada

ประชาสพมพพนธรแบบออฟไลนร

Facebook

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : บหานดพนมดแดง

รายละเอกยด : ศมนยรการเรมยนรมหทมพเปปนแหลลงผลพตและจนาหนลายเครพพองปปท นดพนเผาอยลางครบ

วงจร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

10 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.โคกตมม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เปปนศมนยรการเรมยนรมหทมพเปปนแหลลงผลพตและจนาหนลายเครพพองปปท นดพนเผาอยลางครบวงจร ทพทงนมทยพงมม
กพจกรรมอพพน ๆ ทมพเชพพอมโยงกพบวพถมชลมชนภายใตหฐานภมมพปปญญาแบบดพทงเดพม  นอกจากการเรมยนรมห
วพถมชลมชนผลานกพจกรรมตลาง ๆ แลหว บหานดพนมดแดงยพงมมตลาดชลมชนทมพจพดจนาหนลายสพนคหาของ
ชลมชน เนพพองดหวยบหานดพนมดแดงมมจลดมลลงเนหนเปปดโอกาสใหหกพบคนในชลมชนทมพไมลมมงานทนาอยลางผมห
สมงอายล ผมหทมพมมปปญหา ตพดยาเสพตพด รวมถถงทหองกลอนวพยอพนควร ไดหมมโอกาสเขหามาเรมยนรมหและทนา
งาน เพพพอทมพจะสามารถนนาความรมหไปตลอยอดสมลการสรหางรายไดหและอาชมพ

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 50,000
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PS65009620 : U2T ต.โคกตสม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหเทคโนโลยมในการออกแบบตราสพนคหา

ทนาสพพอประชาสพมพพนธรผลานออนไลนร

โปรโมทสพนคหาดหวยสพพอออนไลนร facebook, Line

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   สพพอทมพเผยแพรล ทางหนพงสพอพพมพร โปสเตอรร โฆษณา โทรทพศนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เมมพยงมชะ

รายละเอกยด : เมมพยงกลมบบพว สพนคหาจากวพสาหกพจชลมชนอลางหหวยสหม จากผลผลพตทางการ

เกษตรทมพปลอดสารพพษ ทนาสดใหมลทลกวพน และเปปนทางเลพอกใหมลใหหกพบผมหบรพโภค

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

10 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.โคกตมม อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

เมมพยงกลมบบพวในชพพอสพนคหาเมมพยงมชะ วพสาหกพจชลมชนอลางหหวยสหม ตนาบลโคกตมม เปปนสพนคหาจากการ
นนาผลผลพตทางการเกษตรปลอดสารพพษทมพมมอยมลในชลมชนมาสรหางเปปนสพนคหาเพพพอกระจายรายไดห
ใหหกพบคนในชลมชน โดยพพฒนาการกพนเมมพยงกพบใบชะพลมเพพพมมาเปปนการกพนกพบกลมบบพวหลวง เพพพอ
สรหางทางเลพอกใหหกพบผมหบรพโภคสามารถเลพอกทานไดหตามความชพบ ปปจจลบพนเมมพยงกลมบบพวมมชลอง
ทางการจพดจนาหนลายคพอหนหารหานและตลาดจรพงใจ Farmers Market จถงอยากขยายชลองการ
จนาหนลายใหหกวหางขถทน แผนธลรกพจทมพตหองการพพฒนาคพอการออกแบบโลโกหตราสพญลพกษณรของ
เมมพยงกลมบบพวใหหมมความนลาสนใจและเพพพมชลองทางการขายผลานออนไลนรเพพพอเพพพมกลลลมลมกคหาใหห
สพนคหาเปปนทมพรมหจพกมากยพพงขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 10,000
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PS65004065 : โครงการสตงเสรอมและพลฒนาผลอตภลณฑฑใบเตยหอมเพชชอขลบเคลชชอนเศรษฐกอจ (BCG) ตจาบลโคก

ลจาพาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การบดละเอมยด

การสลพดนนทา

การอบแหหง

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เตยผงอบแหหง

รายละเอกยด : เตยผงอบแหหงออแกนพค ไมลมมนนทาตาล ผลพตจากวพตถลดพบจากธรรมชาตพในชลมชน 

ขนาด 100 กรพม/ 250 กรพม และ 500 กรพม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โคกลนาพาน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ตนาบลโคกลนาพาน อนาเภอเมพองลพบลรม จพงหวพดลพบลรม อาชมพเกษตรสลวนใหญลทนาการเพาะปลมก
ขหาวเปปนหลพก และสลวนหนถพงทนาการเพาะปลมกใบเตยหอมซถพงมมพพทนทมพปลมกใบเตย 33 ไรล ในพพทนทมพหมมล 
3,5,6, และหมมล 7 โดยเกษตรกรจะตพดใบเตยสดขายสลงใหหกพบพลอคหาคนกลางในราคากพโลกรพมละ 
25-30 บาท แตลละเดพอนสามารถตพดไดห 4 ครพทง รายไดหรวมตลอเดพอนประมาณ 9,000-10,000
บาท แตลจากสถานการณรโรคระบาดโควพด19 ในชลวง 2-3 ปป ทมพผลานมาการบรพโภคใบเตยเรพพมนหอย
ลง สลงผลตลอราคาการรพบซพทอและรายไดหของเกษตรลดลง ไมลคลหมคลาตลอการลงทลน บางรายถถง
กพบเลพกปลมกใบเตยไปเลย ทางกลลลมมมแนวคพดพพฒนาแปรรมปผลพตภพณฑรใบเตยในรมปแบบตลางๆ 
แทนทมพจะตพดใบเตยขายสดเพมยงอยลางเดมยว ซถพงจากการสนารวจตลาดดหานการแปรรมป
ผลพตภพณฑรทมพเกมพยวกพบใบเตย พบวลา ใบเตยผงอบแหหงราคาสมงถถงกพโลกรพมละประมาณ 
500-1,500 บาท ทมพสนาคพญยพงเปปนทมพตหองการของตลาด สามารถนนาไปใชหประโยชนรไดหหลาก
หลาย เชลน ชา อาหาร ขนม เครพพองดพพม แมหแตลสมผสมอาหาร แถมยพงมมสรรพคลณชลวยบนารลงสมอง
ระบบประสาท แกหอาการอลอนเพลมย บนารลงหพวใจ ลดความดพนโลหพต และชลวยควบคลมระดพบนนทาตาล
ในเลพอด เปปนตหน หากมมพพฒนาผลพตภพณฑรใบเตยผงใหหเหมาะสมตรงกพบความตหองการของผมห
บรพโภค โดยการเนหนเพพพมชลองทางการตลาดออนไลนร ในแพลทฟอรรมตลางๆ เชลน facebook 
tiktok shopee lazada เปปนตหน (โปรโมชพพน มมการเลลนเกมสร/กดไลทร/แชรรเพจรพบของรางวพลใน
เพจ) และชลองทางเดรพเวอรรมพ เชลน Lineman Grap Panda เปปนตหน มมโปรโมชพพนสนาหรพบลมกคหาใหมล 
ซถพงขหอดมจะไดหกลลลมลมกคหาทมพกวหางในโลกออนไลนร สะดวกตลอการสพพงซพทอ นนาเสนอสพนคหาไดหหลาก
หลายแนวทางและแจหงหลายละเอมยดสพนคหาไดหมาก สลวนชลองทางการตลาดแบบออฟไลนร การ

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,450

หนหา 182 / 251



PS65004315 : โครงการสตงเสรอมและพลฒนาผลอตภลณฑฑใบเตยหอมเพชชอขลบเคลชชอนเศรษฐกอจ (BCG) ตจาบลโคก

ลจาพาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การอบแหหง

การสลพดนนทา

การบดละเอมยด

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สครพบเตยหอม

รายละเอกยด : สครพบเตยหอม เปปนสครพบนนทาตาลผสมผงเตยหอมอบแหหงออแกนพคสกพดเขหม

ขหน บนารลงผพวพรรณ ผลพดเซลลรผพวเกลา เพพพอผพวกระจลางใส นลลมชลลมชพพน และผพวสลขภาพดม ขนาด 

250 กรพม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.โคกลนาพาน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ตนาบลโคกลนาพาน อนาเภอเมพองลพบลรม จพงหวพดลพบลรม อาชมพเกษตรสลวนใหญลทนาการเพาะปลมก
ขหาวเปปนหลพก และสลวนหนถพงทนาการเพาะปลมกใบเตยหอมซถพงมมพพทนทมพปลมกใบเตย 33 ไรล ในพพทนทมพหมมล 
3,5,6, และหมมล 7 โดยเกษตรกรจะตพดใบเตยสดขายสลงใหหกพบพลอคหาคนกลางในราคากพโลกรพมละ 
25-30 บาท แตลละเดพอนสามารถตพดไดห 4 ครพทง รายไดหรวมตลอเดพอนประมาณ 9,000-10,000
บาท แตลจากสถานการณรโรคระบาดโควพด19 ในชลวง 2-3 ปป ทมพผลานมาการบรพโภคใบเตยเรพพมนหอย
ลง สลงผลตลอราคาการรพบซพทอและรายไดหของเกษตรลดลง ไมลคลหมคลาตลอการลงทลน บางรายถถง
กพบเลพกปลมกใบเตยไปเลย ทางกลลลมมมแนวคพดพพฒนาแปรรมปผลพตภพณฑรใบเตยในรมปแบบตลางๆ 
แทนทมพจะตพดใบเตยขายสดเพมยงอยลางเดมยว ซถพงจากการสนารวจตลาดดหานการแปรรมป
ผลพตภพณฑรทมพเกมพยวกพบใบเตย พบวลา ใบเตยผงอบแหหงราคาสมงถถงกพโลกรพมละประมาณ 
500-1,500 บาท ทมพสนาคพญยพงเปปนทมพตหองการของตลาด สามารถนนาไปใชหประโยชนรไดหหลาก
หลาย เชลน ชา อาหาร ขนม เครพพองดพพม สมผสมอาหาร และผลพตภพณฑรบนารลงผพวพรรณ ซถพงหากนนา
เตยผงอบแหหงมาแปรรมปเปปนผลพตภพณฑรบนารลงผพวพรรณอยลาง สครพบผพว นพทน จะเปปนการเพพพม
มมลคลาใหหกพบเตยผงอบแหหงอมกดหวย  โดยการเนหนเพพพมชลองทางการตลาดออนไลนร ในแพลทฟอรร
มตลางๆ เชลน facebook tiktok shopee lazada เปปนตหน (โปรโมชพพน มมการเลลนเกมสร/กดไลทร/
แชรรเพจรพบของรางวพลในเพจ) และชลองทางเดรพเวอรรมพ เชลน Lineman Grap Panda เปปนตหน มม
โปรโมชพพนสนาหรพบลมกคหาใหมล ซถพงขหอดมจะไดหกลลลมลมกคหาทมพกวหางในโลกออนไลนร สะดวกตลอการสพพงซพทอ 
นนาเสนอสพนคหาไดหหลากหลายแนวทางและแจหงหลายละเอมยดสพนคหาไดหมาก สลวนชลองทางการ
ตลาดแบบออฟไลนร การวางขายตลาด หรพอสถานทมพตลางๆในชลมชน งาน OTOP ขหอดม มองเหยน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 476

หนหา 183 / 251



PS65014536 : โครงการพลฒนาชะอมปลอดสารพอษ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การปรพบปรลงกระบวนการผลพต

การประชาสพมพพนธร การสลงเสรพมการตลาด

แนวคพดเกษตรอพนทรมยร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ชะอมปลอดสารพพษ

รายละเอกยด : ชะอมปลอดสารพพษโดยใชหนนทาหมพกชมวภาพแทนสารเคมม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.งพทวราย อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ชะอมปลอดสารพพษงพทวราย

ออนไลนฑ : ชะอมปลอดสารพพษงพทวราย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ชะอมเปปนพพชเศรษฐกพจในชลมชน แตลดหวยการใชหสารเคมมจนานวนมาก ทนาใหหมมสารตกคหางและเปปน
อพนตรายทพทงตลอตพวผมหผลพตและผมหบรพโภค เราจถงจพดทนา ชะอมปลอดสารพพษโดยใชหนนทาหมพกชมวภาพ 
เพพพอตหองการสรหางภาพลพกษณรใหมลใหหกพบชะอมของชลมชนงพทวรายใหหการเปปนทมพขถทนชพพอเรพพอง
ปลอดภพยไรหสารพพษและชลวยลดตหนทลนในการผลพต เราจะจพดจนาหนลายทพทงแบบปลมกและสลงใน
ตลาดใหญลๆ เชลน ตลาดสมพมลมเมพอง เนพพองจากเปปนพพชทมพเสมยหายงลายเราจถงเนหนตลาด ออฟไลนร
เปปนหลพก ซถพงราคากยเปปนไปตามกลไกลของตลาดในชลวงนพทนๆ แตลดหวยเราใชหนนทาหมพกชมวภาพชาว
บหานกยจะมมตหนทลนทมพถมกลง และมมกนาไรมากขถทน

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 4,200

หนหา 184 / 251



PS65014548 : โครงการแปรรสปกลดวยนจกาวดาเพชชอเพอชมมสลคตา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กรรมวพธมการแปรรมปกลหวย

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาตราสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวย กลหวย งพทวราย

รายละเอกยด : กลหวยฉาบแบบแผลนบาง และแบบแผลนกลม มมหลายรสชาตพ เชลน  รสดพงเดพม รส

คาราเมล รสชมส รสตหมยนา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.งพทวราย อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลหวย กลหวย งพทวราย

ออนไลนฑ : กลหวย กลหวย งพทวราย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ตหองการเพพพมมมลคลาของกลหวยนนทาวหา ซถพงมมปลมกกพนอยมลแลหวในชลมชน เพพพอสรหางรายไดหใหหกพบชลมชน 
ดหวยการแปรรมปกลหวยนนทาวหาใหหเกพดประโยชนรมากทมพสลด เชลน เปปนผลพตภพณฑร กลหวยนนทาวหาฉาบ กลหวย
นนทาวหาตาก ฯลฯ และจพดจนาหนลายทพทงแบบสลงและแบบปลมก ในชลองทาง ออฟไลนร และ ออนไลนร  ใน
ราคาทมพทลกกลลลม ทลกอาชมพ จพบตหองไดห

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 4,000

หนหา 185 / 251



PS65016007 : ตะกรดาสานจากเชชอกปปาน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การคพดเชพงออกแบบ (Design Thinking)

การพพฒนาตราสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานจากเชพอกปปาน

รายละเอกยด : งานจพกสานเปปนหนถพงในภมมพปปญญาทหองถพพนของไทย โดยในอดมตมพกใชหวพสดลจาก

ธรรมชาตพและหาไดหงลาย ๆ อาทพ เชพอกกลหวย นนามาจพกสานเปปนผลพตภพณฑรตลาง ๆ สนาหรพบใชห

สอยในชมวพตประจนาวพน แตลปปจจลบพนหลายชลมชนไดหพพฒนาสรหางสรรครมาใชหวพสดลทางเลพอกทมพมม

ความทนทานมากขถทน อยลางเชลน นนาเอาเชพอกมพดฟางหรพอเชพอกปปานมาสานเปปน “ตระกรหา

เชพอกสานจากเชพอกปปาน” ลวดลาย หลากสมสพนสวยงาม กลายเปปนสพนคหาขายดมมมแบรนดร 

สรหางอาชมพเสรพมเพพพมรายไดหใหหชลมชน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.ดอนโพธพธ อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กระเปปา & ตะกรหาสานจากเชพอกปปาน บหานดอนโพธพธ

ออนไลนฑ : กระเปปา & ตะกรหาสาน by บหานดอนโพธพธ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ขยายและเพพพมชลองทางจนาหนลายในระบบของการตลาดแบบออนไลนร เพพพอคหนหากลลลมเปปาหมาย
ใหมลและนนาเสนอสพนคหาใหหเปปนทมพรมหจพกในตลาด เพพพอเพพพมมมลคลาของสพนคหาและยอดขายใหหสมงขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 7,500

หนหา 186 / 251



PS65058102 : U2T BCG ดอนโพธอธ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาชลองทางการตลาด

เทคโนโลยมการผสมสารอพนทรมยรลงไปในผลพตภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาสหมควพนไมห

รายละเอกยด : ควพนทมพเกพดจากการเผาถลานในชลวงทมพไมหกนาลพงเปลมพยนเปปนถลาน เมพพอทนาใหหเยยนลง

จนควบแนลน แลหวกลพพนตพวเปปนหยดนนทา ของเหลวทมพไดหนมทเรมยกวลา นนทาสหมควพนไมห มมกลพพนไหมห สลวน

ประกอบสลวนใหญลเปปนกรดอะซพตพก มมความเปปนกรดตนพา มมสมนนทาตาลแกมแดง จากนพทนนนานนทาสหม

ควพนไมหทมพไดหทพทงไวหในภาชนะพลาสตพกประมาณ 3 เดพอน ในทมพรลม ไมลสพพนสะเทพอน เพพพอใหหนนทาสหมควพน

ไมหทมพไดหตกตะกอน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.ดอนโพธพธ อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนทาสหมควพนไมห บหานดอนโพธพธ

ออนไลนฑ : นนทาสหมควพนไมห บหานดอนโพธพธ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

- ออกแบบบรรจลภพณฑร ตราสพนคหา และฉลากสพนคหา
- แนะนนาสพนคหาผลานเพจ Facebook, Tiktok
- ขยายชลองทางการขายทางออนไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,900

หนหา 187 / 251



PS65005886 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑและพลฒนาชตองทางการจลดจจาหนตายในตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑ

สจาหรลบผลอตภลณฑฑปลาเคหมแดดเดกยว ตจาบลตะลคง อจาเภอเมชองลพบครก จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศในการทนาตลาดออนไลนร

เทคโนโลยมถนอมอาหารในกระบวนการผลพต

เทคโนโลยมการออกแบบและพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาเคยมแดดเดมยว สมตรสมลนไพรขมพทน

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรปลาเคยมแดดเดมยว สมตรสมลนไพรขมพทน ใชหวพตถลดพบทหองถพพนจาก

ธรรมชาตพ (ปลาแมลนนทาลพบลรม) มมทพทงปลาเคยมแดดเดมยว และปลาเคยมแดดเดมยวแบบทอด ซถพงมม

ทพทงปลานพล ปลาชลอน และปลาดลก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ตะลลง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลล ลมปปอมเงพน

ออนไลนฑ : ปลาแดดเดมยว  ลBy กลล ลมปปอมเงพน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1. การนนาเสนอคลณคลา
- ไมลใสลวพตถลกพนเสมย
- ใสลใจในผลพตภพณฑร มมความสะอาดในการทนา

2. กลลลมลมกคหา
- ทานไดหทลกเพศทลกวพย
- ลมกคหาทมพมาใชหบรพการ อบต. และ รพ.พระนารายณร

3. ความสพมพพนธรกพบลมกคหา
- ผมหจพดจนาหนลายมมการแนะนนาผลพตภพณฑรใหหแกลลมกคหา และมมอพธยาศพยดม และเปปนกพนเองกพบลมกคหา

4. ชลองทางการเขหาถถงลมกคหา
- จนาหนลายภายใน รพ.พระนารายณร
- จนาหนลายภายใน อบต.ตะลลง
- ปากตลอปาก

5. กพจกรรมหลพก
- มมการแถมสพนคหาบางในกรณมลมกคหา ทมพซพทอจนานวนมาก และลมกคหาประจนา

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 4,500

หนหา 188 / 251



PS65006210 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑและพลฒนาชตองทางการจลดจจาหนตายในตลาดออนไลนฑและออฟไลนฑ

สจาหรลบผลอตภลณฑฑแปรรสปจากมะนาวแคลอฟอรฑเนกยรฑ ตจาบลตะลคง อจาเภอเมชองลพบครก จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบและพพฒนาบรรจลภพณฑร

เทคโนโลยมการแปรรมปอาหาร

เทคโนโลยมสารสนเทศการทนาตลาดออนไลนร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณฑรแปรรมปจากมะนาวแคลพฟอรรเนมย (นนทาจพทมซมฟม ฟด,นนทามะนาว,วลหน

มะนาว)

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรแปรรมปจากมะนาวแคลพฟอรรเนมย ทมพไดหจากสวนลลงทม ซถพงเปปนสวน

เกษตรอพนทรมยรและไดหรพบมาตรฐาน Organic Thailand และจดทะเบมยน o-top มมวาง

จนาหนลายหนหารหานเสรพมกพบกพจการทมพทนาอยมล โดยมมผลพตภพณฑรแปรรมปดพงนมท 1.นนทามะนาว 2.นนทาจพทมซม

ฟม ปด 3.วลหนมะนาว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ตะลลง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สวนลลงทม

ออนไลนฑ : สวนลลงทม มะนาวแคลพฟอรรเนมย

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

1.การนนาเสนอคลณคลา
- ใชหวพตถลดพบทมพปลมกเอง ไมลใสลปลปยเคมม
-       ใชหวพตถลดพบทมพสะอาด
-       เปปนนนทามะนาวแทห 100%
2.กลลลมลมกคหา
- ทานไดหทลกเพศ
- วพยรลลน
- วพยทนางาน
3.ความสพมพพนธรกพบลมกคหา
- ผมหจพดจนาหนลายมมการแนะนนาผลพตภพณฑรใหหกพบลมกคหาและมมอพธยาศพยดมเปปนกพนเองกพบลมกคหา
4.ชลองทางการเขหาถถงลมกคหา
- หนหารหาน
- ทางเพจใน Facebook “สวนลลงทม มะนาวแคลพฟอรรเนมย”
5.กพจกรรมหลพก
- มมการแถมสพนคหาบาง ในกรณมลมกคหา ทมพซพทอจนานวนมาก และลมกคหาประจนา
6.พพนธมพตร
- มมพพนธมพตรกพบเครพอขลายสพนคหา otop 
- มมพพนธมพตรกพบรหานอาจารยรบลปผา สพงหรบลรม

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 5,200

หนหา 189 / 251



PS65008993 : ละโวดไสดกรอก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองซมลสลญญากาศ

E-Marketplace

Social Commerce

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ละโวหไสหกรอก

รายละเอกยด : -ไสหกรอกหมมวลหนเสหนและไสหอพพวพรพกแกงสดมมบรรจลภพณฑรทมพมพดชพด สามารถยพด

อายลของผลพตภพณฑรไดห-ไสหกรอกหมมวลหนเสหนและไสหอพพวพรพกแกงสดมมบรรจลภพณฑรทมพหลากหลาย

เพพพอเปปนตพวเลพอกใหหกพบลมกคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 7 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.ถนนใหญล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลถนนใหญล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

- เพพพมตพวบรรจลภพณฑรเปปน
  สมญญากาศ
- เพพพมรมปแบบโลโกหและ
  รายละเอมยดตพวผลพตภพณฑร
- เพพพมชลองทางการจนาหนลาย

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 18,500
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PS65009040 : ผดาขาวมดาหมลกโคลนดอนสอพอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จพดทนาแพยคเกจทมพมมความทพนสมพย

ใชหกระดาษในการทนาแพยคเกจเพพพอชลวยลดถลงพลาสตพก

เพพพมชลองทางการจนาหนลายออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผหาหมพกโคลนดพนสอพอง

รายละเอกยด : (ผหาหมพกโคลน) ผหาหมพกโคลนดพนสอพอง (ผหาฝปายทอมพอและผหาขาวมหา) ขนาด

ผหาหนหากวหางไมลนหอยกวลา 150 เซนตพเมตร ความยาวไมลนหอยกวลา 100 เซนตพเมตร นนาไปหมพก

โคลนดพนสอพอง โดยใชหเวลาในการหมพก 24 ชพพวโมง และนนามาทนาความสะอาดกลอนทนาการขาย 

เพพ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 7 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.ถนนใหญล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลถนนใหญล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

- จพดทนาแพยคเกจทมพมมความทพนสมพย
- ใชหกระดาษในการทนาแพยคเกจเพพพอชลวยลดถลงพลาสตพก
- เพพพมชลองทางการจนาหนลาย

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 598
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PS65010598 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ ไขตเคหมดอนสอพอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นนทาเกลพอทะเลซถพงมมความเคยมนนามาเปปนหลพกการถนอมอาหารใหหไดหอยมลนานวพนขถทน

ใชหดพนสอพองหรพอดพนมาทรรนนามาเปปนสลวนประกอบในการทนาไขลเคยมดพนสอพอง

ใชหแกลบดนาซถพงเปปนตพวชลวยใหหเกลพอและดพนสอพองเกาะตพวไดหดมขถทน

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานสพงคมวพทยา

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไขลเคยมดพนสอพอง

รายละเอกยด : -ไขลเคยม ดพนสอพอง-นนาดพนสอพองซถพงมมอยมลในพพทนทมพ ทมพมมมากในตนาบลทะเลชลบ

ศรมาใชหประโยชนรโดยใชหภมมพปปญญาของทหองถพพน และไดหพพฒนาผลพตภพณฑรในรมปแบบการ

ถนอมอาหารทมพมมคลณคลามากทมพสลด และพรหอมทมพจะนนาไปทนาอาหารไดหหลากหลาย ทพทงเปปนไขลเคยม

ดาว ไขลเจมยว ไขลพะโลห ไขลตลบน โดยไมลตหองปรลงนนทาปลาเพพพม เปปนเอกลพกษณรของไขลเคยมดพนสอ

พอง ของดมทะเลชลบศร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทะเลชลบศร อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Thale Chup Son goods

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

-ไขลเคยมดพนสอพอง : -นนาดพนสอพองซถพงมมอยมลในพพทนทมพ ทมพมมจนานวนมากในตนาบลทะเลชลบศรมาใชห
ประโยชนรโดยใชหภมมพปปญญาของทหองถพพน และไดหพพฒนาผลพตภพณฑรในรมปแบบการถนอมอาหารทมพมม
คลณคลามากทมพสลดเพพพอเศษฐกพจภายในชลมชนมมอยลางยพพงยพน -ไมหกวาดทางมะพรหาว : ไดหนนาเอาทาง
มะพรหาวทมพมมอยมลในพพทนทมพ ทมพไดหหลลดลลวงลงมาจากตหนมะพรหาวและเปปนขยะสามารถนนามา Recycle 
ใหหสามารถใชหประโยชนรไดหดมเปปนการลดขยะ หรพอเผาขยะไดหอมกทางหนถพงดหวย ตามแนวทางทมพวลา
ขยะเปปนศมนยร และทนาใหหชลมชนในทหองถพพนสรหางงานสรหางอาชมพเปปนลพกษณะชลมชนพถพงพาตนเองไดห
เปปนอยลางดม

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 50,000
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PS65025563 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ ไมดกวาดทางมะพรดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหเชพอกปอนนามาทพกรหอยเสหนไมหกวาดใหหมพดรวมกพน พรหอมกพบลวด

ตนาปมใชหตอกดหามไมหใผล

ไมหไผลนนามาเปปนดหามไมหกวาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

การขนสลงและกระจายสพนคหา

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไมหกวาดทางมะพรหาว

รายละเอกยด : ไมหกวาดทางมะพรหาว เปปนผลพตภพณฑรสนาหรพบทนาความสะอาดพพทนตามทมพชพพอของ

ผลพตภพณฑรนพพนแจหงอยมลแลหวซถพงเปปนผลพตภพณฑรในชลมชน ทนาใหหชลมชนสรหางงานสรหางอาชมพไดห

ระดพบหนถพง เปปนการลดขยะซถพงนนาเอาทางมะพรหาวทมพไมลใชหงานแลหวนนากลพบมาแปรงสภาพใหหใชห

งานไดหนนามาใชหประโยชนรตลอไดห เปปนการ Recycle ทมพมมอยมลใหหเกพดประโยชนรสมงสลด  ไมหกวาดทาง

มะพรหาว ทนาจากทางมะพรหาวคลณภาพดม มมความหนาพอดม มพดเชพอกพลาสตพก ลงยาชพน ไมล

หลลดรลวงงลาย - ดหามจพบ เปปนดหามไมหไผล เหลาอยลางดม ลดรอยบาดทมพดหามเรมยบรหอย - สนาหรพบ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทะเลชลบศร อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Thale Chup Son goods

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

-ไมหกวาดทางมะพรหาว ทนาจากทางมะพรหาวคลณภาพดม มมความหนาพอดม มพดเชพอกพลาสตพก ลง
ยาชพน ไมลหลลดรลวงงลาย - ดหามจพบ เปปนดหามไมหไผล เหลาอยลางดม ลดรอยบาดทมพดหามเรมยบรหอย - 
สนาหรพบเกยบกวาดทนาความสะอาดบนพพทนแหหงและเปปยกไดหเปปนอยลางดม - มมนนทาหนพกเบา ชลวยใหหคลณ
หยพบจพบใชหงานไดหอยลางสะดวก

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 50,000

หนหา 193 / 251



PS65010298 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ ทตอฟฟปช ผสมเมลหดทานตะวลนและถลชวกรอบ  

ตจาบลทตาแค

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมชมวภาพ

เทคโนโลยมเพพพอการผลพต

เทคโนโลยมเพพพอการขาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ทชอฟฟปพ ผสมเมลยดทานตะวพนและถพพวกรอบ

รายละเอกยด : เปปนสพนคหาทมพนนาเมลยดทานตะวพนทมพเปปนของดมจพงหวพดลพบลรม มาแปรรมปเปปนทอชฟฟปพ

ผสมเมลยดทนานตะวพนสามารถซพทอ เปปนของฝากไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาแค อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Otop ต.ทลาแค จ.ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การขายสพนคหาสพนทชอฟฟปพ ผสมเมลยดทานตะวพนและถพพวกรอบ“ของดมOTOP ทลาแค” จะเปปนการทนา
การตลาดโดยเนหนสพพอออนไลนร จะปรพบเปลมพยนโลโกห/แพยคเกจ ใหหดมนลาสนใจมากขถทน กสรโฆษณา
จนาหนลายสพนคหาผลานทางสพพอออนไลนร เชพพอวลาจะมมผมหคนสนใจสพนคหามากกวลาการขายแบบ ออฟไลนร
และยพงเพพพมรายไดหใหหแกลชลมชนไดหอมกดหวย

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 7,000

หนหา 194 / 251



PS65010348 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ ตคตกตาออมสอน ตจาบลทตาแค

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมชมวภาพ

เทคโนโลยมเพพพอการผลพต

เทคโนโลยมเพพพอการขาย

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตลชกตาออมสพน

รายละเอกยด : ตลชกตาออมสพน  ทนาจากปมนปปท นทมพมมแมลพพมพรเปปนรมปตลชกตนาตลางๆ เชลน ตลชกตาทหาร 

ตนารวจ พยาบาล กระปลกออม สพนสามารถซพทอเปปนของขวพญ ของฝาก และของ ตกแตลงบบานไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลาแค อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Otop ต.ทลาแค จ.ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การขายสพนคหาสพนคหาตลชกตนาออมสพน“ของดมOTOP ทลาแค” จะเปปนการทนาการตลาดโดยเนหนสพพอออ
นไลนร จะปรพบเปลมพยนโลโกห/แพยคเกจ ใหหดมนลาสนใจมากขถทน กสรโฆษณาจนาหนลายสพนคหาผลานทางสพพอ
ออนไลนร เชพพอวลาจะมมผมหคนสนใจสพนคหามากกวลาการขายแบบ ออฟไลนรและยพงเพพพมรายไดหใหหแกล
ชลมชนไดหอมกดหวย

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 75,000

หนหา 195 / 251



PS65004702 : พลฒนาผลอตภลณฑฑตะกรดาจากเชชอกปปาน ตจาบลทดายตลาด อจาเภอเมชอง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหแอปพลพเคชพน Canva ในการออกแบบฉลากสพนคหา

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Platform Online Facebook

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล fan 

page U2T for BCG ทหายตลาด by RUS

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาจากเชพอกปปาน

รายละเอกยด : การนนาเชพอกปอปปานมาทนาเปปนตะกรหาทมพมมความแขยงแรงทนทานตามธรรมชาตพ

อพนเปปนคลณสมบพตพของปปาน สลวนสมสพนสวยงามบนชพทนงานนพทนมาจากการยหอมสม ทมพผลานกระบวน

การลหางสม ปปองกพนสมตกและมมสมสดใสไดหนานไมลซมดงลาย ประกอบกพบการออกแบบผลพตภพณฑรใหห

แลดมทพนสมพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ทหายตลาด อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : คลณดอกไมหตะกรหาสาน

ออนไลนฑ : คลณดอกไมหตะกรหาสาน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment - กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง สลวนใหญลเปปนเพศหญพง 
โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เปปนกลลลมลมกคหาทมพสนใจในตะกรหาจากเชพอกปปานทมพมมความแขยงแรงทนทาน สม
สดใสไดหนานไมลซมดงลาย ทพนสมพย เหมาะสนาหรพบบลคคลหลายวพยมมความโดดเดลนและสามารถใชหงาน
ไดหอยลางหลากหลาย
Costomer Relationships – การสรหางความสพมพพนธรกพบลมกคหาคพอ เอาใจใสลโดยการแนะนนาการ
ใชหงาน การดมแลรพกษาตพวสพนคหาและการลดราคาสพนคหา
Channels – ชลองทางการเขหาถถงสพนคหา ทางออฟไลนรจนาหนลาย ณ ทมพตพทง และทางออนไลนรทางเพ
จ Facebook
Value Propositions – คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบคพอ ไดหรพบตะกรหาทมพมมความแขยงแรงทนทาน สมสด
ใสไดหนานไมลซมดงลาย ประกอบกพบการออกแบบผลพตภพณฑรใหหแลดมทพนสมพย เหมาะสนาหรพบบลคคล
หลายวพย จถงทนาใหหงานหพตถกรรมมมความโดดเดลนและสามารถใชหงานไดหอยลางหลากหลายตาม
ความตหองการ ออกแบบไดหตามความตหองการของลมกคหา
Key Activities – กระบวกการผลพตคพอ เรพพมจากการจพดหาวพตถลดพบ นนาเชพอกปปานมาถพกกพบโครง
ตะกรหาทมพมมทรงหลากหลายแบบและใชหการถพกลวดลายทมพแตกตลางกพนจนเสรยจแลหวกยนนามาแพ
คและจพดจนาหนลายออกไปใหหแกลลมกคหา
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย เชพอกปปานและโครงตะกรหาและ
อลปกรณรในการผลพต 
Key Partners – ในสลวนของผมหเกมพยวใหหการสนพบสนลนและผมหเกมพยวขหองในธลรกพจจะมม องครการ

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000
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PS65004775 : พลฒนาผลอตภลณฑฑจากเศษผดา ตจาบลทดายตลาด อจาเภอเมชอง จลงหวลดลพบครก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหแอปพลพเคชพน Canva ในการออกแบบฉลากสพนคหา

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลานทางเพจ Facebook ผลพตภพณฑรเศษผหายพด BY JO และ LINE

ใชหชลองทางการขายผลพตภพณฑรผลานระบบพาณพชยรอพเลยกทรอนพกสร โดยใชหสพพอดพจพทพล ไดหแกล fan 

page U2T for BCG ทหายตลาด by RUS

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ผลพตภพณฑรจากเศษผหา

รายละเอกยด : เกพดความสนใจทมพจะพพฒนาตลอยอดผลพตภพณฑร ในการทนาพรมเชยดเทหา หมอนอพง 

ทมพวางครกเขมยง รองเทหาจากเศษผหาและเบาะรองฮลองเตห เพพพอใหหกลลลมทมพสนใจเกพดรายไดห วพสดลทมพ

นนามาใชห คพอ ผหาจากถลงเทหาปลอกแขนจากโรงงานทมพไปรพบ วพสดลมมความเหนมยว ทนทาน และ

ยพดหยลลน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.ทหายตลาด อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรเศษผหายพด By jo

ออนไลนฑ : ผลพตภพณฑรเศษผหายพด By jo

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

Customer Segment - กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง เปปนเพศชายและหญพง 
โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เปปนกลลลมลมกคหาทมพสนใจในผลพตภพณฑรจากเศษผหาทมพมมหลากหลายแบบทพทง
พรมเชยดเทหา รองเทหา ทมพรองครกเขมยง เบาะฮลองเตห หมอนอพงสลข ตพวสพนคหามมความทนทาน 
ยพดหยลลนและลวดลายสวยงาม
Costomer Relationships – การสรหางความสพมพพนธรกพบลมกคหาคพอ เอาใจใสลโดยการสอบถาม
ลมกคหาทมพเขหามาซพทอสพนคหาเพพพอตอบสนองความตหองการซพทอของลมกคหา คอยแนะนนาการใชหงาน
คลณสมบพตพของสพนคหาทมพจนาหนลายและกพจกรรมลดราคาสพนคหาตามเทศกาล
Channels – ชลองทางการเขหาถถงสพนคหา ทางออฟไลนรเปปนจนาหนลาย ณ ทมพตพทง ทางออนไลนรผลาน
ทางเพจ Facebook ผลพตภพณฑรเศษผหายพด BY JO และ LINE
Value Propositions – คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบคพอ ผลพตภพณฑรจากเศษผหาทพทงพรมเชยดเทหา 
รองเทหา ทมพรองครกเขมยง เบาะฮลองเตห หมอนอพงสลขทมพมมความทนทาน สวยงาม เหนมยว ยพดหยลลนและ
ราคายลอมเยา ความจรพงใจในการขายสพนคหาทมพมมคลณภาพใหหแกลลมกคหา
Key Activities – กระบวกการผลพตคพอ เรพพมจากการจพดหาวพตถลดพบ นนาเศษผหามาถพกในแบบทมพ
แตกตลางกพน สลวนเศษใยทมพเหลพอจากทนาจะนนามายพดเปปนไสหเบาะรองนพพง ทนาใหหสามารถใชหประโยชนร
จากเศษผหาไดหอยลางเตยมทมพเสรยจแลหวกยนนามาแพคลงบรรจลภพณฑรและจพดจนาหนลายออกไปใหหแกล
ลมกคหาทมพสนใจ
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย เศษผหายพดทมพนนามาถพก อลปกรณรในการ
ผลพตและแรงงานในการผลพตซถพงเปปนสมาชพกในกลลลม 

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 25,000
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PS65011488 : สมคนไพร DETOX วอถกชน คนเมชองลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การคพดเชพงออกแบบ

การพพฒนาตราสพนคหาและฉลากสพนคหา

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สมลนไพร DETOX วพถมชน คนเมพองลพง

รายละเอกยด : สมลนไพร DETOX มมสลวนประกอบของสมลนไพร 6 ชนพด ไดหแกล กระเจมกยบ, พลทรา

จมน, มะตมม, ปอกะบพด, เกชกฮวย และมะขามแขก มมสรรพคลณ ชลวยขจพดของเสมยในลนาไสหวพธมทนา

สมลนไพรชงดพพมนนทาสะอาด 4 ลพตร ตหม 20 นาทม ดพพมกลอนนอน (ดพพม 3-4 วพน / สพปดาหร)

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.ทลาศาลา อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมแมลบหานเกษตรกร ต.ทลาศาลา

ออนไลนฑ : นมขหาวโพดทลาศาลา "วพถมชน คนเมพองลพง"

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทางกลลลมตนาบลทลาศาลามมความตหองการทมพจะชลวยพพฒนารมปลพกษณรบรรจลภพณฑรแบบใหมลเพพพอเพพพม
มมลคลาใหหผลพตภพณฑรและชลวยสรหางรมปแบบผลพตภพณฑรใหหเปปนชาทมพพรหอมชงและสามารถพกพาไดห
โดยสะดวก รวมไปถถงชลวยออกแบบโลโกหใหหมมความครอบคลลมของเนพทอหามากยพพงขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,900
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PS65011521 : ชากระเจกปยบ ผสมหญดาหวาน วอถกชน คนเมชองลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การคพดเชพงออกแบบ

การพพฒนาตราสพนคหา และฉลากสพนคหา

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ชากระเจมกยบ ผสมหญหาหวาน วพถมชน คนเมพองลพง

รายละเอกยด : ชากระเจมกยบ ผสมหญหาหวาน มมสรรพคลณ ชลวยบรรเทาอาการปวดหพว ลดไขห 

แกหไอ แกหเสมหะและขพบนนทาดม ชลวยละลายไขมพนในเสหนเลพอด ชลวยลดความดพนโลหพต และชลวย

รพกษาโรคเสหนเลพอดแขยงเปราะไดหเปปนอยลางดม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยศรมนครพนทรวพโรฒ

ต.ทลาศาลา อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมแมลบหานเกษตรกร ต.ทลาศาลา

ออนไลนฑ : นมขหาวโพดทลาศาลา "วพถมชน คนเมพองลพง"

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทางกลลลมตนาบลทลาศาลา ตหองการทมพจะชลวยพพฒนารมปลพกษณรบรรจลภพณฑรแบบใหมลเพพพอเพพพมมมลคลา
ใหหผลพตภพณฑร รวมไปถถงชลวยออกแบบโลโกหใหหมมความครอบคลลมของเนพทอหามากยพพงขถทน และชลวยใน
การคหนหาซองชา และบรรจลภพณฑรทมพราคายลอมเยาวรกวลาเดพม

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 3,750
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PS65016766 : สตงเสรอมการทตองเทกชยวเชองประวลตอศาสตรฑผตานเฟซบคตกแฟนเพจ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหสพพอสพงคมออนไลนรประชาสพมพพนธรแหลลงทลองเทมพยวเชพงประวพตพศาสตรรในพพทนทมพ

จพดทนาแผลนพพบเพพพอประชาสพมพพนธรแหลลงทลองเทมพยวเชพงประวพตพศาสตรรในพพทนทมพ

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ธลรกพจการทลองเทมพยวออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เทมพยวเมพองลพงอพงประวพตพศาสตรร

รายละเอกยด : จพดทนาแผนทมมพแสดงสถานทมพทลองเทมพยวภายในตนาบลทลาหพน พรหอมทพทงเลลาถถง

ประวพตพศาสตรรความเปปนมา ความสนาคพญของสถานทมพ เพพพอดถงดมดนพกทลองเทมพยวทมพมมความสนใจ

ในเรพพองราวดพงกลลาวใหหเขหามาในพพทนทมพ เปปนเครพพองมพอในการชลวยกระตลหนเศรษฐกพจ โดยจพดทนา

ผลพตภพณฑรผลานชลองทางOnline ไดหแกล Facebook และWebpage และมมการวพดผลจาก

จนานวนผมหทมพเขหาถถงสพพอประชาสพมพพนธร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.ทลาหพน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทลาหพน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

จพดทนาแผนทมมพแสดงสถานทมพทลองเทมพยวภายในตนาบลทลาหพน พรหอมทพทงเลลาถถงประวพตพศาสตรรความ
เปปนมา ความสนาคพญของสถานทมพ เพพพอดถงดมดนพกทลองเทมพยวทมพมมความสนใจในเรพพองราวดพงกลลาวใหห
เขหามาในพพทนทมพ เปปนเครพพองมพอในการชลวยกระตลหนเศรษฐกพจ โดยจพดทนาผลพตภพณฑรผลานชลอง
ทางOnline ไดหแกล Facebook และWebpage และมมการวพดผลจากจนานวนผมหทมพเขหาถถงสพพอประชา
สพมพพนธร

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดด : 0

หนหา 200 / 251



PS65016847 : ยกดลบการทตองเทกชยวเชองอาหารยตานเมชองเกตาผตานเฟซบคตกแฟนเพจ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหสพพอสพงคมออนไลนรเพพพอยกระดพบการทลองเทมพยวในพพทนทมพ

จพดทนาแผลนพพบเพพพอประชาสพมพพนธรแหลลงทลองเทมพยวและเสหนทางทลองเทมพยวในพพทนทมพ

-

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทตองเทกชยวทกชเปปนมอตรตตอสอชงแวดลดอมและสคขภาพ

   ธลรกพจการทลองเทมพยวออนไลนร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : EAT AM อพพม รพมเมพองเกลา

รายละเอกยด : จพดทนาแผนทมพแสดงเสหนทางรหานคหารหานอาหารภายในตนาบลทลาหพน นนาเสนอ

สพนคหา แหลลงซพทอขายสพนคหา พรหอมเลลาเรพพองราววพถมชมวพต ของคนในชลมชนทมพมมความผมกพพนธรกพบ

ประวพตพศาสตรร อาหาร และสถานทมพ ความสนาคพญของสถานทมพ เปปนเครพพองมพอในการชลวยกระตลหน

เศรษฐกพจ การสรหางความรพกและตะหนพกรมหถถงคลณคลาของชลมชน โดยจพดทนาผลพตภพณฑรผลาน

ชลองทางOnline ไดหแกล Facebook และWebpage และมมการวพดผลจากจนานวนผมหทมพเขหาถถงสพพอ

ประชาสพมพพนธร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.ทลาหพน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทลาหพน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

จพดทนาแผนทมพแสดงเสหนทางรหานคหารหานอาหารภายในตนาบลทลาหพน นนาเสนอสพนคหา แหลลงซพทอขาย
สพนคหา พรหอมเลลาเรพพองราววพถมชมวพต ของคนในชลมชนทมพมมความผมกพพนธรกพบประวพตพศาสตรร อาหาร 
และสถานทมพ ความสนาคพญของสถานทมพ เปปนเครพพองมพอในการชลวยกระตลหนเศรษฐกพจ การสรหาง
ความรพกและตะหนพกรมหถถงคลณคลาของชลมชน โดยจพดทนาผลพตภพณฑรผลานชลองทางOnline ไดหแกล 
Facebook และWebpage และมมการวพดผลจากจนานวนผมหทมพเขหาถถงสพพอประชาสพมพพนธร

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 0

หนหา 201 / 251



PS65012032 : โครงการยกระดลบผลอตภลณฑฑสอนคดาเพชชอพลฒนาเศรษฐกอจตจาบลนอคมสรดางตนเอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการอบแหหงดหวยพลพงงานแสงอาทพตยร/ตมหอบแหหงพลพงงานแสงอาทพตยร

-

0644718283

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตากเมพองลพง

รายละเอกยด : เปปนสพนคหาผลพตภพณฑรทมพทนามาจากกลหวยนนทาวหาขาวนนามาแปรรมปโดยการตากแหหง

หรพออบ โดยใชหโดมพลพงงานแสงอาทพตยร เพพพอจะทนาเปปนสพนคหากลหวยตากตลอไป

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.นพคมสรหางตนเอง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

จะมมการจพดอบรมใหหกพบผมหประกอบการในเรพพองของการใชหสพพอออนไลนรในการประชาสพมพพนธร
ผลพตภพณฑรของตนใหหมมมมลคลามากยพพงขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,000

หนหา 202 / 251



PS65014951 : โครงการสตงเสรอมพชชสมคนไพรเศรษฐกอจตจาบลนอคมสรดางตนเอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

องครความรมหการทนาใหหแหหงแบบเฉพาะทาง

-

0865595659

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การควบคลมแสงและความรหอน

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ใบกพญชงตากแหหง

รายละเอกยด : เปปนการนนาพพชสมลนไพรกพญชงนนามาแปรรมปเพพพอทมพจะนนาไปทนาเปปนยาสมลนไพร

ทางการแพทยร แลหวกยจะมมการนนากพญชงไปผสมกพบนนทาพรพกสมตรตลางๆ เพพพอเพพพมรสชาตพของ

นนทาพรพกใหหมมความอรลอยมากยพพงขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.นพคมสรหางตนเอง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จะมมการจพดอบรมใหหกพบผมหประกอบการในการใชหสพพอออนไลนรในการประชาสพมพพนธรผลพตภพณฑรของ
ตนใหหมมมมลคลาเพพพมขถทน

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,700

หนหา 203 / 251



PS65016533 : โครงการสตงเสรอมผลอตภลณฑฑภสมอปปญญาทดองถอชนตจาบลนอคมสรดางตนเอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ภมมพปปญญาการทนาสพพงประดพษฐรจากเชพอก

-

084-340-6220

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตระกรหาสานและกระเปปาดหวยเชพอกมพดฟาง

รายละเอกยด : เปปนงานฝปมพอของชาวบหานทมพนนาวพสดลจากธรรมชาตพหรพอวพสดลเหลพอใชห เชลน เศษ

ผหาตลางๆ นนามาเยยบปปกถพกรหอยใหหเปปนกระเปปา หรพอดอกไมหตลางๆ ใหหมมความสวยงาม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.นพคมสรหางตนเอง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ตะกรหาทอง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100009316085690

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มมการจพดอบรมใหหแกลผมหประกอบการในการใชหสพพอออนไลนรในการประชาสพมพพนธรผลพตภพณฑรของ
ตนใหหมมมมลคลามากยพพงขถทน

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 13,940

หนหา 204 / 251



PS65011259 : เปลกชยนรสปแปรรตางสไบมอญสสตกระเปปา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมมมลคลาของผลพตภพณฑรใหหมากยพพงขถทน

พพฒนาผลพตภพณฑรใหหเขหาถถงงลายตลอยลคสมพย

เพพพมชลองทางการขายใหหเขหาถถงกลลลมผมหบรพโภค

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สไบมอญบางขพนหมาก

รายละเอกยด : ผหาสไบมอญเปปนงานปปกลวดลายดหวยมพอทมพเปปนเอกลพกษณร มมหลากหลายสม โดย

จะเนหนสมสพนจพดจหาน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.บางขพนหมาก อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T รามพญบางขพนหมาก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมสมาชพกบางขพนหมากไดหนนาสพพงทมพมมอยมลในชลมชนมาปรพบเปลมพยนรมปแบบ พพฒนาบรรจลภพณฑร ใหห
เหมาะสมและเปปนทมพตหองการของทหองตลาด เพพพอเพพพมการผลพตและการจนาหนลายสลงผลใหห
ประชาชนในชลมชนใหหมมรายไดหเพพพมขถทน ชลวยสลงเสรพมรายไดหใหหแกลคนทหองถพพน วพธมการขายและจพด
จนาหนลายในระบบออนไลนร

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 1,200

หนหา 205 / 251



PS65015962 : การพลฒนาบรรจคภลณฑฑสจาหรลบจานใบไมดบางขลนหมาก

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

แปรรมปผลพตภพณฑรใหหเปปนทมพนพยมและนลาสนใจมากขถทนในทหองตลาด

พพฒนารมปแบบของผลพตภพณฑรใหหเขหาถถงกลลลมผมหบรพโภคมากขถทน

ตลอยอดการขายและเพพพมมมลคลาของผลพตภพณฑรใหหมากขถทนเพพพอกระตลหนเศรษฐกพจ เพพพอพพพพฒนา

รายไดหของคนในชลมชน

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : จานใบไมหบางขพนหมาก

รายละเอกยด : จานใบไมหเปปนวพสดลจากธรรมชาตพมาขถทนรมปเปปนภาชนะ โดยการนนาใบไมหมา

พพฒนา ทพทงนมทการขถทนรมปใบไมหนพทนตหองใชเเทคโนโลยมทมพเหมาะสมเพพพอสามารถใชหไดหจรพง และ

ปลอดภพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.บางขพนหมาก อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T รามพญบางขพนหมาก

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมสมาชพกบางขพนหมากไดหนนาสพพงทมพมมอยมลในชลมชนมาปรพบเปลมพยนรมปแบบ พพฒนาบรรจลภพณฑร ใหห
เหมาะสมและเปปนทมพตหองการของทหองตลาด เพพพอเพพพมการผลพตและการจนาหนลายสลงผลใหห
ประชาชนในชลมชนใหหมมรายไดหเพพพมขถทน ชลวยสลงเสรพมรายไดหใหหแกลคนทหองถพพน วพธมการขายและจพด
จนาหนลายในระบบออนไลนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 1,000

หนหา 206 / 251



PS65005593 : โครงการยกระดลบผลอตภลณฑฑกลคตมขนมเปปป ยะบดานขตอยสสตตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหใชหเทคโนโลยมมาชลวยในการออกแบบบรรจลภพณฑร

ใชหใชหเทคโนโลยมมาชลวยในการออกแบบตราสพนคหา

ใชหเทคโนโลยมมาชลวยเพพพมชลองทางการขาย เชลน การขายในชลองทางออนไลนรตลางๆ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : อรรถพลขนมเปปก ยะ

รายละเอกยด : อรรถพลขนมเปปก ยะ มมทพทงหมด 2 ไสห คพอ ถพพว ฟปก ไขล และ ถพพว ไขล โดยจะทนาตาม

ออเดอรรทมพลมกคหาสพพง และในชลวงเทศกาล สดใหมล สะอาด ถมกปากคนกพน มมแปปงทมพนพพมและไมลใสลสาร

กพนบมด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.บหานขลอย อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง เปปนกลลลมประชาชนภาย
ในชลมชนและอาศพยนอกชลมชนหรพอตลางจพงหวพด ไมลจนากพดเพศ โดยมมอายล 20 ปปขถทนไป เพราะมม
ความสนใจในเรพพองของขนม และกลลลมลมกคหาเฉพาะ เชลน Super market
Value Propositions – คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอขนมทมพมมความอรลอยหลากหลายรสชาตพ สด
ใหมล สะอาดมมแปปงทมพนพพมและไมลใสลสารกพนบมด สามารถนนาไปเปปนของฝากในเทศกาลสนาคพญ ราคา
เขหาถถงไดห
Channels – จพดจนาหนลายผลานชลองทางทพทงออฟไลนรและออนไลนร ไดหแกล รหานหนหาและชลองทางออ
นไลนร เชลน Facebook 
Costomer Relationships – โปรโมทประชาสพมพพนธรผลานชลองทางตลางๆ มมความจรพงใจตลอ
ลมกคหา และจพดโปรโมชพพนพพเศษ
Revenue Streams – รายไดหจากการขายสพนคหา
Cost Structure – ตหนทลนจะประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ คลาบรรจลภพณฑร ตหนทลนการดนาเนพนการ 
เชลน คลาขนสลง คลาโทรศพพทร คลาอพนเทอรรเนยต คลาแรง
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย เงพนทลน วพตถลดพบ บรรจลภพณฑร
Key Activities – การซพทอวพตถลดพบ การผลพตตามออเดอรร บรรจลภพณฑรและตราสพนคหาเพพพอสรหาง
มมลคลาเพพพมใหหกพบสพนคหา
Key Partners – ผมหจนาหนลายวพตถลดพบ ผมหจนาหนลายอลปกรณร รหานทนาบรรจลภพณฑร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 9,000
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PS65005675 : โครงการยกระดลบมาตรฐานผลอตภลณฑฑชคมชนบดานขตอยลสกประคบสมคนไพรคสตสคขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหเทคโนโลยมมาชลวยในการออกแบบบรรจลภพณฑร

ใชหเทคโนโลยมมาชลวยเพพพมชลองทางการขาย เชลน การขายในชลองทางออนไลนรตลางๆ

ใชหเทคโนโลยมมาชลวยในการออกแบบตราสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ลมกประคบสมลนไพรพพทนบหาน

รายละเอกยด : ลมกประคบสมลนไพรพพทนบหาน สรรพคลณ บรรเทาอาการปวดเมพพอยคลายกลหาม

เนพทอ แกหฟกชนทา แกหเคลยดขพดยอก กระตลหนหรพอเพพพมการไหลเวมยนของโลหพต และยพงชลวยใหหผมหใชห

รมหสถกผลอนคลาย ผลพตจากสมลนไพรหลากหลายชนพด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมราชมงคลสลวรรณภมมพ

ต.บหานขลอย อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment – กลลลมลมกคหาเปปนกลลลมคนทมพอาศพยอยมลในภาคกลาง เปปนกลลลมประชาชนภาย
ในชลมชนและอาศพยนอกชลมชน คลณแมลหลพงคลอดบลตร พนพกงานออฟฟปศ กลลลมผมหสมงอายล ไมลจนากพด
เพศ โดยมมอายล 30 ปปขถทนไป เพราะเปปนกลลลมคนทมพสนใจในเรพพองสลขภาพ และมมอาการปวดเมพพอยลหา
ชลวยทนาใหหผลอนคลาย ในสลวนของพนพกงานออฟฟปศมพกมมปปญหาเรพพอง ออฟฟปศซพนโดรม 
Value Propositions - คลณคลาทมพลมกคหาจะไดหรพบ คพอลมกประคบจะชลวยบรรเทาอาการปวดเมพพอย 
คลายกลหามเนพทอ แกหฟกชนทา แกหเคลยดขพดยอก กระตลหนหรพอเพพพมการไหลเวมยนของโลหพต และยพงชลวย
ใหหผมหใชหรมหสถกผลอนคลาย และปลอดภพยเพราะผลพตจากสมลนไพร
Channels – จพดจนาหนลายผลานชลองทางทพทงออฟไลนรและออนไลนร ไดหแกล หนหารหานและชลองทางออ
นไลนร เชลน Facebook 
Costomer Relationships –  โปรโมทประชาสพมพพนธรผลานชลองทางตลางๆ การตพดตามแนะนนา
ขหอมมลการใชหเพพพมเตพม และจพดโปรโมชพพนพพเศษ 
Revenue Streams – รายไดหจากการขายสพนคหา และในอนาคตอาจตลอยอดเปปนการขายสลง
Cost Structure – ตหนทลนจะประกอบไปดหวย คลาวพตถลดพบ ตหนทลนในการปลมก คลาแรงงาน คลาบรรจล
ภพณฑร 
คลาขนสลง คลาโทรศพพทร คลาอพนเทอรรเนยต คลาแรง
Key Resources – ทรพพยากรในการผลพตประกอบไปดหวย เงพนทลน วพตถลดพบสมลนไพร สมาชพกใน
ชลมชน 
บรรจลภพณฑรและโลโกห

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

มมสลขภาพดมขถทน ลดโอกาสเกพดการเจยบปปวย

จจานวนรายไดด : 3,500
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PS65002432 : กอน-เทกชยวเชองวลฒนธรรมลาวเวกยง บดานปปาตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมสารสนเทศ (ดหานการทนาธลรกรรมตลางๆเพพพอความสะดวกในการใชหชมวพตบนยลคของ

โซเชมยลมมเดมย)

เทคโนโลยมสารสนเทศ (ดหานการตพดตลอลมกคหา ใหหขหอมมลกพบลมกคหาผลานชลองทางโซเชมยลตลางๆ)

เทคโนโลยมสารสนเทศ (ดหานการคหนควหาหาขหอมมล ในการบรพการลมกคหาในดหานตลางๆ  การผลพต

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กพน-เทมพยวเชพงวพฒนธรรมลาวเวมยง บหานปปาตาล

รายละเอกยด : แพคเกจบรพการการทลองเทมพยวเชพงวพฒนธรรม ในพพทนทมพตนาบลปปาตาล แบบ 1 วพน  

กพบกพจกรรมเยมพยมชมสถานทมพสนาคพญทางประวพตพศาสตรรและวพฒนธรรม ทนากพจกรรม

หพตถกรรมผหายหอมแปรงดหวยสมจากธรรมชาตพ ลพทมชพมรสอาหารพพทนบหานลาวชาวเวมยง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ปปาตาล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ศมนยรอนลรพกษรวพฒนธรรมลาวเวมยงปปาตาล

ออนไลนฑ : U2T ลาวเวมยงปปาตาล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

แพคเกจบรพการการทลองเทมพยวเชพงวพฒนธรรมของตนาบลปปาตาลแบบ 1 วพน (ไปเชหาเยยนกลพบ) จะ
เปปนการนนาทพวรรสถานทมพสนาคพญตลางๆ ใน ต.ปปาตาลและใกลหเคมยง  โดยเฉพาะอยลางยพพงการนนาชมวพถม
ชมวพตของชลมชนลาวเวมยง ตนาบลปปาตาล ซถพงตามสถานทมพตลางๆในตนาบลจะมมแสตนดมททมพใหหขหอมมล
แสดงถถงวพถมชมวพตความเปปนชาวลาวเวมยงตนาบลปปาตาลและจะมมคพวอารรโคหดทมพเปปนแผนทมพภายใน
ตนาบลใหหสแกนเพพพอสะดวกตลอนพกทลองเทมพยวทมพจะเขหามาและยพงชลวยลดตหนทลนเพราะแทนทมพจะเปปน
กระดาษแตลเราใชหสพพอโซเชมยลเขหามาชลวยใหหมมความสะดวกมากขถทนโดยจะใชหวพธมการประชาสพมพพนธร
แหลลงกพน-เทมพยวตนาบลปปาตาล ผลานทางโซเชมยลมมเดมยหลพกๆสนาหรพบกลลลมเปปาหมายทมพจะเขหามาทลอง
เทมพยวเชพงวพฒนธรรมของชาวลาวเวมยงนพทนกยจะเปปนนพกเรมยน นพกศถกษาหรพอบลคคลทพพวไปทมพสนใจใน
วพฒนธรรมของชาวลาวเวมยง

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 40,000
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PS65015892 : ผดายดอมแปรง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการขายบนสพพอโซเชมยล

เทคโนโลยมการยหอมผหาดหวยสมจากธรรมชาตพ

การออกแบบบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : การพพฒนาผลพตภพณฑรผหายหอมแปรง

รายละเอกยด : ผหายหอมแปรงเปปนผลพตภพณฑรทมพเกพดจากการรพงสรรครโดยกลลลมแมลบหานในศมนยร

อนลรพกษรวพฒนธรรมลาวเวมยง โดยผหายหอมแปรงจะมมลวดลายและสมสรรโดยการยหอมสมผหาดหวย

เทคนพคการแปรงสมลงบนเนพทอผหาทนาใหหเกพดลวดลายแตกตลางกพนไปเปปนเอกลพกษณรแตลละผพน  

โดยสพนคหาสลวนใหญลเปปนการผลพตเมพพอมมลมกคหาสพพงสพนคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ปปาตาล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ศมนยรอนลรพกษรลาวเวมยงปปาตาล

ออนไลนฑ : U2T ลาวเวมยงปปาตาล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนา ออกแบบ Logo และบรรจลภพณฑร เพพพอเพพพมมมลคลาใหหกพบผลพตภพณฑรทมพทนาจากผหายหอม
แปรง ผหายหอมแปรงเปปนการยหอมผหาทมพเรมยกวลาการยหอมเยยน โดยใชหแปรงหรพอการจพบผหาใหหเกพด
ลวดลายทมพไมลซนทา และเปปนเอกลพกษณรของชาวตนาบลปปาตาล ผลพตภพณฑรทมพไดหจากผหายหอมแปรงบาง
ตพวจะเปปนงานแฮนดรเมด 100 % กลลลมลมกคหากยจะเปปนบลคคลทพพวไปหรพอผมหทมพสนใจในงานแฮนดรเมด    
กลลลมแมลบหานศมนยรอนลรพกษรลาวเวมยงจถงมมแนวคพดในการพพฒนาสพนคหาใหหมมเอกลพกษณร เพพพมมมลคลา
และลดตหนทลนรวมทพทงคนานถงถถงการรพกษาสพพงแวดลหอมใหหมากขถทน จถงมมแนวคพดในการเปลมพยนวพธมการ
ยหอมจากสมเคมมเปปนสมจากธรรมชาตพ เชลน ใบไมห, เปลพอกไมห รวมทพทงใชหเทคนพคทมพหลากหลายทนาใหหไดห
ผหายหอมแปรงทมพมมสมสพนแตกตลางกพนไปเปปนเอกลพกษณรและลดตหนทลนเพพพมรายไดหในครพวเรพอนดหวย
อมกทาง

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 210 / 251



PS65015284 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑ ปลาสดมฟปก ตจาบล พรหมมาสตรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กาารตลาดดพจพทพล

เทคโนโลยมทางการตลาด

การสพพอสารทางการตลาดดพจพทพล

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมฟปก

รายละเอกยด : ขนาด 1000 กรพม เนพทอแนลน หอม อรลอย เหนมยวนลลน คพดสรรเนพทอปลาจาก

ธรรมชาตพ ปลอดภพย ไรหสาร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.พรหมมาสตรร อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ปลาสหมปปาแอชว

ออนไลนฑ : พรหมมาตรร O-TOP

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทางทมมมมการประชลมและมมการนนาเสอนการขายของและการโฆษณาตพวผลพตภพณฑรทางออนไลนร
มมหลายชลองทาง ทพทง Facebook TikTok Lazada Shoppee เพพพอเปปนการกระจายรายไดหใหหกพบ
ตพวสพนคหามากขถทนและลมกคหารมหจพกผลพตภพณฑรทมพเยอะขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 100,000

หนหา 211 / 251



PS65015316 : โครงการสตงเสรอมตลาดและการขายผลอตภลณฑฑสบสตสมคนไพรสมศรก (มะขาม) พรหมมาสตรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การตลาดดพจพทพล

เทคโนโลยมทางการตลาด

การาสพพอสารทางการตลาดดพจพทพล

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานการบรพการ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สบมลสมลนไพรสมศรม (มะขาม)

รายละเอกยด : ชลวยลบลอยผพวหยาบกรหาน ทนาใหหผพวพรรณสดชพพนจากสมลนไพร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.พรหมมาสตรร อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : พรหมมาตรร O-TOP

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตพวผลพตภพณฑรไมลเปปนทมพรมหจพก และไมลโดดเดลนทางการตลาดแตลยพงเปปนสพนคหากลลลม O-TOP ทางทมม
จถงคพดวลาตหองการโปรโหมดสพนคหาใหหเปปนทมพรมหจพกใหหมากขถทนโดยการโปรโหมดและขายทาง online 
และตพวผลพตภพณฑรมมประโยชนรมากสลวนผสมมมทพทงมะขาม และสมลนไพร ทนาใหหสบมลมมความหอมจาก
สมลนไพรตพวสพนคหายพงชลวยในเรพพองผพวหยาบกรหานอมกดหวย

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 5,000

หนหา 212 / 251



PS65010232 : กลดวยฉาบเขยตา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ดหานผลพตภพณฑร ผลพตจากกลหวยทมพรพบมาจากเกษตรกรในพพทนทมพ มมผงปรลงรสทมพผลพตมาจากสลวน

ผสมทมพมมคลณภาพสมงมมบรรจลภพณฑรทมพสวยและดมทพนสมพยและมมรสชาตพใหหเลพอกหลากหลาย มมขพทน

ตอนการผลพตทมพสะอาด

ดหานบรรจลภพณฑร เปลมพยนมาใชหเปปนถลงซพปลยอค ทมพมมคลณสมบพตพชลวยยพดอายลและคลณภาพสพนคหาใหห

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยคลลกฝลปน

รายละเอกยด : กระบวนการขพทนตอนการผลพต1. ปอกกลหวยแชลนนทา 2. นนาไปทอด 3. นนากลหวยทมพ

ทอดแลหวพพกไวห นนากลหวยใสลกลลองเขยลาแยกตามรสชาตพทมพจะผลพต ผงรสชาตพ ชมส บารรบมคพว ขหาว

โพด โนรพสาหรลาย 4. ใสลบรรจลถลงเพพพอจนาหนลายจลดเดลนของผลพตภพณฑร กรอบนลลม หอม ทานแลหว

หยลดไมลไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.โพธพธเกหาตหน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T พพทนทมพตนาบลโพธพธเกหาตหน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ปปจจลบพนทางตนาบลมมการรวมตพวกพนเปปนกลลลมเลยกๆในชลมชนเพพพอทนากลหวยฉาบและมมพลอคหาคน
กลางมารพบซพทอภายในหมมลบหานและนนาไปขายตลอผลพตภพณฑรของกลลลมชลมชนตนาบลจถงมมความคพด
อยากจะตลอยอดจากรสชาตพเดพมทมพมมเพมยงโรยนนทาตาลและโรยเกลพอโดย ออกแบบและพพฒนา
บรรจลภพณฑรใหมล, พพฒนาสพนคหา/บรพการใหหมมมมลคลาสมง, ยกระดพบมาตรฐานสพนคหา/บรพการ

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 213 / 251



PS65010390 : พลฒนาบรรจคภลณฑฑขดาวปลอดสารพอษ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ดหานผลพตภพณฑร ผลพตจากเกษตรอพนทรมยรทมพรพบมาจากเกษตรกรในพพทนทมพ เปปนขหาวปลอดสาร

พพษ และเกษตรกรทนาการสมขหาวเองทลกขพทนตอน และมมขพทนตอนการผลพตทมพสะอาด

ดหานการบรพการ โดยการจนาหนลายผลานชลองทางออนไลนร การเขหาถถงขลาวสารไดหทลกทมพผลาน

นชลองทางแอพพลพเคชพพนตลางๆ เชลน Facebook

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวสารตราโพธพธเกหาตหน

รายละเอกยด : เมพพอเกยบเกมพยวมาแลหวตหองตากทพทงไวหประมาณ 15-30 วพน กลอนจะนนามาสมจะนนา

ขหาวมาใสลเครพพองคพดขหาวกลอน 1 ครพทง เพพพอคพดแยกตพวเมลยดขหาวกพบเศษอพพนๆ ทมพปนมาเมพพอเสรยจจะ

นนาเมลยดขหาวทมพคพดกรองแลหวมาใสลเครพพองสมขหาวเพพพอสมขหาว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

7 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.โพธพธเกหาตหน อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T พพทนทมพตนาบลโพธพธเกหาตหน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ออกแบบและพพฒนาบรรจลภพณฑรใสลขหาวปลอดสารพพษ เพพพอเพพพมมมลคลาสมงสลดลงพพทนทมพสนารวจจาก
ความตหองการของผมหบรพโภคทดลองใชหนวพตกรรมใหมลๆออกแบบผลพตภพณฑร บรรจลภพณฑร โลโกห
ผลพตภพณฑรชลองทางสพพอออนไลนร เชลน facebook, line, Shopee, TikTok รวมทพทงระบบขนสลง
สาธารณะ

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 7,720

หนหา 214 / 251



PS65018117 : ซลนคอดบารฑม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบเปลมพยนบรรจลภพณฑรทมพไมลเกพดปฏพกพรพยาเคมมกพบตพวผลพตภพณฑร

ปรพบปรลงสมตรใหหสามารถใชหไดหกพบผพวบอบบาง

ใชหสารตพทงตหนทมพมมความปลอดภพยใหหเหมาะสมกพบผมหใชห

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   โปรแกรมอพจฉรพยะสนาหรพบวพเคราะหรทนานายการเกพดศพตรมและโรคพพช รวมถถงการจพดการดพน 

และงานวพเคราะหรอพพนๆ ทมพเกมพยวขหอง

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ซพน คพดบารรม

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรสนารพบเดยกอลอน รพกษาอาการคพน อพกเสบ จากแมลงสพตวรกพดตลอย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.โพธพธตรล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สวนระวมพพนธลรไมห เกษตรอพนทรมยร

ออนไลนฑ : U2T ผลพตภพณฑรดมของตนาบลโพธพธตรล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ชพพอผลพตภพณฑร  ;   ซพนคพดบารรม  sun kidbsrm  (รพกษาอาการแมลงสพตวรกพดตลอย)
แหลลงทมพมาวพตถลดพบ ;  สนพบสนลนการปลมกสมลนไพร และใหหความรมหการปลมกพพชแบบใชหสารเคมมนหอยทมพ
สลดถถงไมลใชหเลยใหหกพบเกษตรทนานาในชลมชน ปลมกสมลนไพรเปปนอาชมพเสรพม แลหวซพทอสมลนไพรจาก
เกษตรกรมาทนาผลพตภพณฑร
กลลลมเปปาหมาย : แมลและเดยก กลลลมคนมมผพวแพหงลาย
ชลองทางการจพดจนาหนลายเดพม :  กลลลมเพพพอน คนรมหจพก คนในชลมชน 
ชลองทางการจพดจนาหนลายทมพคาดวลาจะทนาเพพพม  :  ออนไลนรในแพลตฟอรรมตลางๆ
แผนการพพฒนา  :  ปรพบปรลงบรรจลภพณฑร/เพพพมชลองทางการตลาด
จลดเดลนของผลพตภพณฑร : -      สามารถควบคลมการผลพตไดหตพทงแตลตหนนนทา 
-   เปปนผลพตภพณฑรทมพใชหไดหในเดยกอลอน และกลลลมผมหมมผพวแพหงลาย
-   การตพดสพนใจซพทอผลพตภพณฑรสนารพบเดยกอลอนมมสมง    
การสรหางรายไดหจากผลพตภพณฑร :  จพดจนาหนลายในชลม/ชลองทางออนไลนรตลางๆ     
ชพพอเพจ U2Tผลพตภพณฑรดมของตนาบลโพธพธตรล

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 14,450
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PS65018163 : เจตไกต หนตอไมดฝรลชง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเทคโนโลยมมพเดมยในการวพเคราะหรกลลลมเปปาหมาย ความตหองการและแนวโนหมทางการ

ตลาด เชลน Search Explorer และ Google Trend

ออกแบบบรรจลภพณฑรใหหทพนสมพยและสะดวกตลอการจพดจนาหนลาย

การชนาระเงพนออนไลนร Payment Gateway เชลน ระบบกระเปปาเงพนออนไลนร (e-Wallet) การ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เจชไกล หนลอไมหฝรพพง

รายละเอกยด : หนลอไมหฝรพพงจากปลปยมมลไสหเดพอน ผลานการรพบรองGAP

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.โพธพธตรล อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ผลพตภพณฑรดมของตนาบลโพธพธตรล

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทมพมาของวพตถลดพบผลพตภพณฑร/บรพการ : หนลอไมหฝรพพงจากเกษตรกรทมพปลมกในชลมชน
ผลพตภพณฑร: หนลอไมหฝรพพงไดหผลานการรพบรองมาตรฐานGAP
กลลลมเปปาหมาย: กลลลมคนทลกเพศทลกวพย /นพกกมฬา/รหานอาหาร
ชลองทางการจพดจนาหนลาย : Online/ Offine /ขายสลง
แผนการพพฒนา:แปรรมปหนลอไมหฝรพพง" freeze dried asparagus"
จลดแขยง/ขหอไดหเปรมยบ
เปปนพพชทมพไดหผลานการรพบรองมาตรฐานGAP สามารถจพดจนาหนลายไดหหลายชลองทาง
วพธมการสรหางรายไดห:
จนาหนลายในกลลลมตลาดสพนคหาเกษตรปลอดภพย/รหานอาหาร/ขายปลมก-สลง/จพดจนาหนลายบน
Platform ออนไลนร เชลน  Facebook page,IG,Shopee, Lazada, Line เปปนตหน
Facebook page: U2T ผลพตภพณฑรดมของตนาบลโพธพธตรล

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 19,000
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PS65009865 : พลฒนาบรรจคภลณฑฑขนมชอฟฟปอนผลไมดตามฤดสกาล

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ใชหสพพอออนไลนรในการประชาสพมพพนธรผลพตภพณฑรสพนคหาและบรพการ

เพพพมชลองทางการขายสพนคหาและบรพการ โดยใชหสพพอดพจพทพล เชลน Facebook fanpage

การพพฒนาดหานการออกแบบสพนคหาและบรรจลภพณฑรใหมล

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขนมชพฟฟปอนผลไมหตามฤดมกาล

รายละเอกยด : ขนมชพฟฟปอนผลไมหตามฤดมกาลมมลพกษณะเปปนเนพทอเคหกทมพนพพมมมกลพพนหอมโดยใชห

เนพทอผลไมหตาฤดมกาลเปปนสลวนผสมหลพกอรลอยสะอาดถมกหลพกอนามพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.สมพคลอง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ขนมบหานสมพคลอง by U2T for BCG

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ขนมชพฟฟปอนกระทหอน เราจะพพฒนาทางดหานของบรรจลภพณฑรสพนคหาใหมล เชลน หาบรรจลภพณฑร
ใหมลๆหรพอการจพดใสลทมพเหมาะสมและสวยงามมากขถทน ดหานการออกแบบการตพดชพทนในสลวนของ
ลพกษณะขนมใหหมมรมปทรงหลากหลาย และการทนาสตพกเกอรร(โลโกห)แบรนรขนม เพพพอเพพพมใหหสพนคหามม
ความเชพพอมพพน เพพพอบลงบอกถถงความเปปนมพออาชมพและเพพพอชลวยสะทหอนถถงคลณภาพของผลพตภพณฑร 
และเราจะชลวยกระจายสพนคหาทพทงในออนไลนร ออฟไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 6,000
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PS65025769 : โครงการการยกระดลบขนมทองมดวน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

เพพพมชลองทางการขายสพนคหาและบรพการ โดยใชหสพพอดพจพทพล เชลน Facebook fanpage

การพพฒนาดหานการออกแบบสพนคหาและบรรจลภพณฑรใหมล

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขนมทองมหวน

รายละเอกยด : ขนมทองมหวน เปปนขนมไทยชนพดหนถพง มมลพกษณะเปปนแผลนมหวนกลม กรอบ และมม

กลพพนหอมของกะทพ  อรลอยสะอาดถมกหลพกอนามพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยธรรมศาสตรร

ต.สมพคลอง อ.เมพองลพบลรม จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ขนมบหานสมพคลอง by U2T for BCG

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ขนมทองมหวน เราจะพพฒนาขนมในสลวนของกลพพนและสม เราจะนนาสพพงทมพไดหจากธรรมชาตพเชลน สมจาก
ใบเตย อพญชพน มาชลวยในเรพพองสมของขนมใหหดมแปลกใหมลขถทน และพพฒนาในสลวนของการออกแบบ
บรรจลภพณฑรสพนคหาใหมล รวมถถงการออกแบบทนาสตพกเกอรร(โลโกห) ตพดทมพบนบรรจลภพณฑร เพราะถพอ
วลาลมกคหาหรพอผมหบรพโภคจะมองเหยนเปปนสพพงแรก เพพพอสรหางความเชพพอมพพนใหหกพบลลกคหา และเพพพอชลวย
เพพพมภาพพจนรอพนเปปนเอกลพกษณรของสพนคหา เราจะชลวยกระจายสพนคหาทพทงในออนไลนรและออ
ฟไลนร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 6,000

หนหา 218 / 251



PS65053184 : ปคปยหมลกชกวภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จพดอบรมเรพพองปลปยและกรรมวพธมการผลพต

พพฒนาผลพตภพณฑรดหวยการทดลองสมตรการหมพกปลปย

ออกแบบบรรจลภพณฑรและฉลากสพนคหา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การพยากรณรอากาศ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลปยหมพกชมวภาพ (จากมมลสพตวร)

รายละเอกยด : นนามมลสพตวรทมพไดหจากสพตวรเสมทยง วพว ความ แพะ แกะ และหมม ทมพมมอยมลแลหว มาทนาเปปน

ปลปยหมพกชมวภาพใชหกพบพพชไรล

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.กลดตาเพชร อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลกลดตาเพชร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

ปปจจลบพนราคาปลปยเคมม มมราคาแพง ทนาใหหเกษตรกรตหองแบกภาระคลาใชลจลายสมง ทางกลลลมจถงอยาก
นนามมลสพตวรทมพไดหจากสพตวรเลมทยง วพว ควาย แพะ และแกะ ทมพมมอยมลแลหว มาทนาเปปนปลปยหมพกชมวภาพ เพพพอใชห
ในพพชไรล อมกอยลางปลปยหมพกชมวภาพมมราคาทมพถมก และไมลเปปนพพษตลอสพพงแวดลหอม

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 0

หนหา 219 / 251



PS65053185 : หนตอไมดแปรรสป

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จพดหาวพตถลดพบ

ปรพบปรลงกรรมวพธมในการถนอมอาหารใหหสามารถเกยบไดหนานมากขถทน

จพดหาเครพพองซมลสลญญากาศ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หนลอไมหแปรรมป (แบบตหม)

รายละเอกยด : 1.นนามาประกอบอาหารไดหหลากหลายชนพด เชลน ตหม ผพด แกง นถพง ซลป ฯลฯ 2.

หนลอไมหเปปนพพชจนาพวกทมพมมฤทธพธเยยน เหมพอนกพนกพบพพชตระกมลเหยด จะสามารถแกหอาการ

กระหาย แกหไอ ขพบปปสสาวะ แกหอาการรหอนตลางๆ แถมบนารลงรลางกาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.กลดตาเพชร อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลกลดตาเพชร

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

หนลอไมหเปปนอาหารอมกอยลางหนถพงทมพคนไทยนพยมรพบประทานและนพยมนนามาประกอบอาหารไดหหลาก
หลายชนพด เชลน ตหม ผพด แกง ฯลฯ ซถพงหากนอกฤดมฝนหรพอฤดมทมพหนลอไมหจะแตกหนลอแลหว เราไมล
สามารถนนามารพบประทานไดห นอกจากการ ทนาหนลอไมหแพยคซมลสมญญากาศเอาไวหรพบประทานนอก
ฤดม

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 35,000

หนหา 220 / 251



PS65016628 : ดอน ปคปย มสลไสดเดชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การผลพตปลปยหมพกมมลไสหเดพอนดพนเปปนการนนาขยะอพนทรมยร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราผลพตภพณฑร

กระบวนการคพดเชพงออกแบบ (Design Thinking) เพพพอออกแบบผลพตภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   สารกนาจพดศพตรมพพชทางชมวภาพ

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดพน ปลปย มมลไสหเดพอน

รายละเอกยด : ดพน ปลปย มมลไสหเดพอน เปปนดพนเพาะปลมกปลปยออรรแกนพคเกพดจากธรรมชาตพ ไมลใชห

สารเคมมในกระบวนการผลพต นนาไปเพาะปลมกพพชผพกสวนครพวไมหดอกไมหประดพบ ไมลมมกลพพนทนาใหห

เสมยสภาพแวดลหอมกพจกรรมของไสหเดพอนดพน มมความสนาคพญตลอการหมลนเวมยนของอพนทรมย

วพตถลและธาตลอาหารพพชซถพงสลงผลตลอโครงสรหางของดพนการผลพตปลปยหมพกมมลไสหเดพอนดพนเปปน

การนนาขยะอพนทรมยรหลากหลายชนพด ทพทงขยะอพนทรมยรในครพวเรพอนพพทนทมพเกษตรอลตสาหกรรม 

และตะกอนจากระบบบนาบพดนนทาเสมยมาใชหใหมลการผลพตปลปยหมพกมมลไสหเดพอนดพนจถงเปปนเทคโนโลยม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขานหอย อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรตนาบลเขานหอย จพงหวพดลพบลรม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเขานหอย จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ดพนปลปยมมลไสหเดพอนเปปนดพนเพาะปลมกปลปยออรรแกนพคเกพดจากธรรมชาตพไมลใชหสารเคมมพพฒนาขนาด
ของผลพตภพณฑรเหมาะสนาหรพบนนาไปใชหในพพทนทมพจนากพดและนลาสนใจเพพพอใหหมมรายไดหจากการขาย
ผลพตภพณฑรทมพมากยพพงขถทนแนวคพดกพจกรรมของไสหเดพอนดพนมมความสนาคพญตลอการหมลนเวมยนของ
อพนทรมยวพตถลและธาตลอาหารพพชซถพงสลงผลตลอโครงสรหางของดพนการผลพตปลปยหมพกมมลไสหเดพอนดพน
เปปนการนนาขยะอพนทรมยรหลากหลายชนพดทพทงขยะอพนทรมยรในครพวเรพอนพพทนทมพเกษตรอลตสาหกรรม
และตะกอนจากระบบบนาบพดนนทาเสมยมาใชหใหมลทพทงนมทปรพมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรพส และโปรแตส
เซมพยมในปลปยหมพกทมพไดหจะมมความแตกตลางกพนตามชนพดของขยะอพนทรมยรทมพใชห ทพทงนมทปลปยหมพกมมล
ไสหเดพอนดพนจะละเอมยดมมรมพรลน ระบายอากาศไดหดม มมความชพทนสมง ปปจจพยเหลลานมทจะสลงผลตลอ
กพจกรรมของจลลพนทรมยร การดมดซพบธาตลอาหารพพชของดพน และการเจรพญเตพบโตของพพช การ
ผลพตปลปยหมพกมมลไสหเดพอนดพนจถงเปปนเทคโนโลยมและกระบวนการกนาจพดขยะอพนทรมยรทมพราคาถมกและ
เปปนมพตรกพบสพพงแวดลหอม จถงนนาเสนอกพบเฉพาะกลลลมเปปาหมายสนาหรพบการตลาดภายในพพทนทมพเมพอง
ดหวยชลดปลมกขนาดเลยกเหมาะสมกพบครพวเรพอนทมพมมพพทนทมพจนากพด การนนาเสนอพพนธลรไมห และพพชสวน
ครพวทมพหาไดหภายในพพทนทมพมานนาเสนอภายใตหกลลองดพน เพพพอใหหเกพดความนลาสนใจ และแตกตลาง
มากกวลาชลดปลมกผพกสนาเรยจรมปโดยทพพวไป ทพทงนมทดหวยลพกษณะของผลพตภพณฑรจถงถมกออกแบบใหห
เหมาะสมกพบทลกกลลลม ทลกวพย ทมพตหองการพพทนทมพสมเขมยวภายใตหขอบเขตพพทนทมพจนากพด และชลดปลมกผพกทมพ
สามารถรพบประทานไดห พรหอมปลอดจากสารเคมมทางการเกษตร

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,110

หนหา 221 / 251



PS65016738 : ชารลกฝาง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมทางการตลาด (Marketing Technology)

องครความรมหการแปรรมปและถนอมอาหาร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราผลพตภพณฑร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ชารพกฝาง

รายละเอกยด : ฝางเปปนพพชสมลนไพรทมพมมประโยชนรมากมายและเปปนผลพตภพณฑรเพพพอสลขภาพและ

ผลพตมาจากวพตถลดพบทมพมาจากธรรมชาตพไดหแกลหญหาหวานใบเตยและเกชกฮวยทพทงนมทกลพพนและรส

ชาตพนลารพบประทานเหมาะสนาหรพบคนทมพสนใจหานนทาทางเลพอกใหมลๆและคนรพกสลขภาพฝาง จพด

เปปนกลลลมไมหแขยงและพพนธลรไมหทมพมมการอนลรพกษร จากกรมปปาไมห และอนลญาตใหหใชหในการจพด

จนาหนลายภายใตหวพสาหกพจชลมชนของพพทนทมพตนาบลเขานหอย จากเดพมทมพมมการจพดจนาหนลายฝาง

ลพกษณะไมหแขยง กลลลมวพสาหกพจภายในพพทนทมพจถงมมแนวคพดนนามาแปรรมปเพพพอเพพพมมมลคลา โดยนนาคลณ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขานหอย อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ผลพตภพณฑรตนาบลเขานหอย จพงหวพดลพบลรม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเขานหอย จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ในชลมชนมมฝางเปปนพพชสมลนไพรทมพมมประโยชนรทางดหานบนารลงโลหพตและอพพนๆทมพเกมพยวกพบระบบในรลาง
กายเราจะพพฒนาผลพตภพณฑรใหหมมประสพทธพภาพมากยพพงขถทนและเพพพอใหหผลพตภพณฑรเปปนทมพรมหจพกตหองมม
การประชาสพมพพนธรผลพตภพณฑรทพทงในออฟไลนรและออนไลนรแนวคพดจากการนนาวพตถลดพบทมพมมอยมลภาย
ในพพทนทมพมาออกแบบเปปนผลพตภพณฑรจากธรรมชาตพทมพมลลงเนหนจากใชหวพตถลดพบจากธรรมชาตพ และมม
อยมลในพพทนทมพชลมชน ดหวยการใชหองครความรมห เทคโนโลยม และนวพตกรรมสนาหรพบการจพดการ
ผลพตภพณฑรมานนาเสนอในรมปแบบทมพสรหางคลณคลพาใหหกพบกลลลมผมหบรพโภค และมมลคลากพบชลมชน จากเดพม
ทมพขายไดหเฉพาะกลลลมยกระดพบใหหสามารถนนาขายสมลตลาดทมพกวหางขวาง และอยมลในรมปแบบการตลาด
ออนไลนร และออฟไลนร ทพทงนมทผลพตดพงกลลาวดนาเนพนการดหวยทรพพยากร และอลปกรณรจากภายใน
ชลมชน ลดการนนาเขหาของผลพตภพณฑร สนพบสนลนและสลงเสรพมวพตถลดพบจากภายในชลมชนเปปนปปจจพย
หลพก การตลาดดพงกลลาวจะนนามาซถพงกลลลมเปปาหมายทางการคหา และการนนาเสนอคลณคลาทมพมมความ
แตกตลางจากกลลลมผมหทคหาฝาง โดยทพพวไปภายในตลาดเดพม ทพทงนมทการตลาดชาฝาง จะนนาเสนอรมป
แบบใหมลภายใตหแนวคพดลดตหนทลนทางการผลพต และเพพพมมมลคลาในการจพดจนาหนลาย เปปนผลนนามาสมล
การผลพตไดห และขายเปปนของชลมชน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,850

หนหา 222 / 251



PS65015105 : ถลชวทอดสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตร

จพดหาเครพพองกะเทาะเปลพอกถพพวลพสง

ออกแบบบรรจลภพณฑรทมพทพนสมพยและไดหรพบมาตรฐาน

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ถพพวทอดสมลนไพร Byบหานเขารวกนหอย

รายละเอกยด : เปปนของวลางทานเลลนสลวนผสมหลพก ใชหเปปนถพพวลพสง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขารวก อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน / ตลาดนพด / รหานคหาในอนาเภอ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเขารวก อนาเภอลนาสนธพ จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

https://www.canva.com/design/DAFGq0qOWjI/fIUWzgyeGfp2DI_QL80sBg/view?u
tm_content=DAFGq0qOWjI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&u
tm_source=sharebutton

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 30,000

หนหา 223 / 251



PS65015227 : นจกาพรอกเผาสมคนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงสมตร

จพดหาเครพพองบดพรพก/เครพพองแกง

ออกแบบบรรจลภพณฑรทมพทพนสมพยและไดหรพบมาตรฐาน

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   ผลพตภพณฑรอาหารทะเลแปรรมป

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกเผาสมลนไพร by บหานเขารวกนหอย

รายละเอกยด : เปปนกพบขหาวสลวนผสมหลพกใชหเปปน พพชผพกสมลนไพร เชลน ตะไครห ใบมะกรมด ขลา และ

อพพนๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.เขารวก อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเขารวก อนาเภอลนาสนธพ จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ทนาการแลกเปลมพยนผลพตภพณฑรระหวลางตนาบลเพพพอนนามาตลอยอดสพนคหาใหมล ๆ ออกสมลตลาด และเปปน
การเพพพมยอดขายใหหมากขถทน ปรพบปรลงสมตรใหหมมความหลากหลายมากขถทน จพดจนาหนลายในแพ
ลตฟอรรมออนไลบรมากขถทน และนนาสพนคหาไปประชาสพมพพนธร ออกบมชธ ในลนาดพบตลอไป

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 20,000

หนหา 224 / 251



PS65017634 : ความสมบสรณฑแบบเรอชมตดนใหมตอกกครลกง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กระบวนการแปรรมปดหวยตมหอบพลพงงานแสงอาทพตยร

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราผลพตภพณฑร

เทคโนโลยมทางการตลาด (Marketing Technology)

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลหวยตากพลพงงานแสงอาทพตยร (Banana Fit)

รายละเอกยด : กลหวยตาก เปปนภมมพปปญญาทหองถพพนทมพเกพดจากการนนาวพตถลดพบทมพพบไดหมากใน

พพทนทมพมาสมลกระบวนการแปรรมป เพพพอถนอมอาหารใหหคงอยมลไดหยาวนานมากยพพงขถทน สนาหรพบกลหวต

ากพลพงงานแสงอาทพตยรเปปนกลหวยทมพไดหจากผลผลพตของทหองถพพนในตนาบลซพบสมบมรณร นนามา

แปรรมปจากเดพมกลหวยตากจะใชหนนทาตาล และนนทาผถทงมาคลลก เพพพอเพพพมรสชาตพความหอมและ

หวาน แตลกลหวยตากพลพงงานแสงอาทพตยรจะเปปนการเพพพมความหวานจากการตากกลหวยจน

เกพดความหวานตามธรรมชาตพ และนนากลหวยตากมาคลลกมะพรหาวและกลหวยตากคลลกถพพวลพสง 

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ซพบสมบมรณร อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : การศถกษานอกระบบเเละการศถกษาตามอพธยาศพย ตนาบลซพบสมบมรณ  ร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ซพบสมบมรณร ลนาสนธพ ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลหวยนนทาวหา เปปนผลผลพตของชาวบหานในชลมชนตนาบลซพบสมบมรณร เปปนผลผลพตทางการเกษตร
สามารถนนามาแปรรมปไดหมากมาย โดยพพฒนาจากกลหวยตากทมพมมอยมลแลหว ใหหมมรสชาตพและรมปแบบ
ใหมลใหหดมแปลกตา เชลน Packaging  Logo ใหหดมทพนสมพยมากยพพงขถทน แตลยพงคงความอรลอยของ
กลหวยตากไวห ซถพงกลหวยตากมมรสชาตพทมพเปปนเอกลพกษณรและมมความหวานของกลหวยเปปนธรรมชาตพ
อยมลแลหวและสามารถนนามาแปรรมปไดหหลายอยลาง เชลน กลหวยตากคลลกมะพรหาว กลหวยตากคลลกถพพว
ลพสง ซถพงมะพรหาวและถพพวลพสงเปปนผลผลพตทมพมมอยมลในตนาบลซพบสมบมรณรเชลนกพน และยพงไดหประโยชนร
มากมายจากกลหวยนนทาวหา มะพรหาว และถพพวลพสง ซถพงกลหพวยตากนมทจะมมความหวาน และหอมจาก
ธรรมชาตพ โดยไมลผสมนนทาผถทง หรพอนนทาตาล ทพทงนมทไดหใชหกระบวนการพลพงงานจากธรรมชาตพ ดหวย
พลพงงานแสงอาทพตยร ทนาใหหเกพดความแหหงและหวานจากเนพทอกลหวยนนทาวหาทมพสลกงลอม โดยกลหวยตาก
พลพงงานแสงอาทพตยร จะชลวยสลงเสรพมผลผลพตของชาวบหานจากกลหวยธรรมดา ใหหเปปนสพนคหาทมพ
นพยมและสรหางรายไดหใหหกพบคนในชลมชนมากยพพงขถทน โดยการวลางขายหนหารหาน บอกตลอปากตลอปาก 
ทางออนไลนร เชลน Line Facebook เพพพอใหหคนในสพพอโซเชมยลเขหาถถงผลพตภพณฑรมากยพพงขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 2,000
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PS65017642 : ตดนไผตสมบสรณฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กระบวนการพพฒนาและออกแบบผลพตภพณฑรกระเปปาหวายสาน

เทคโนโลยมทางการตลาด (Marketing Technology)

นวพตกรรมการออกแบบบรรจลภพณฑรและตราผลพตภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Bamboo fat

รายละเอกยด : กระเปปาสานไมหไผล เปปนผลพตภพณฑรจากองครความรมห ภมมพปปญญาทหองถพพน และเปปน

วพตถลดพบทมพมาจากชลมชน ดหวยแหลลงพพทนทมพการเกษตรกรรม และปศลสพตวร จถงนนาไมหไผลทมพมมอยมลมาก

ภายในทหองถพพน และเปปนเศษวพสดลเหลพอใชหใน ตนาบลซพบสมบมรณร อนาเภอลนาสนธพ จพงหวพดลพบลรม 

มาปรพบใชหกพบกระเปปาสาน โดยการสานเขหาโครงรลวมกพบหวายเทมยม ทมพมมความเหนมยวและคงทน

ตามธรรมชาตพ จถงมพกถมกนนามาทนาเปปนสพพงของตลาง ๆ อยมลเสมอ ดหวยดมไซนรทมพเตยมไปดหวยเสนลหร

ของความคลาสสพกจากวพสดลอยลางหวาย แตลกลพบแฝงไปดหวยความทพนสมพย ประกอบกพบสมสพน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ซพบสมบมรณร อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : การศถกษานอกระบบเเละการศถกษาตามอพธยาศพย ตนาบลซพบสมบมรณร

ออนไลนฑ : U2T for BCG ซพบสมบมรณร ลนาสนธพ ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กระเปปาสานไมหไผล ในชพพอ “bamboo fat ตหนไผลสมบมรณร” ทมพเลพอกใชหไมหไผล วพสดลเหลพอใชหในพพทนทมพ 
ตนาบลซพบสมบมรณร อนาเภอลนาสนธพ จพงหวพดลพบลรม มาสานเขหาโครงรลวมกพบหวายเทมยม โดยพพฒนา
จากผลพตภพณฑรเดพมใหหมมความทพนสมพย ดมไซนรแปลกใหมล สมสพนสดใสนลาสนใจ รมปทรงตอบโจทยรตลอ
การใชหงาน และยพงคงเสนลหรความคลาสสพกเอาไวห ขายในราคาทมพจพบตหองไดห เพมยงใบละ 299 บาท 
จพดจนาหนลายทพทงชลองทางออฟไลนรในพพทนทมพตนาบลซพบสมบมรณร และชลองทางออนไลนร ทพทง 
Facebook, Line, Shopee, Lazada, Tiktok โดยมมการสลงเสรพมการขายมากมาย (อาทพ เมพพอซพทอ 
10 ใบขถทนไป ลดเหลพอเพมยงใบละ 250 บาท) ซถพงผลพตภพณฑรนมทยพงมลลงเนหนและใสลใจในคลณภาพ ตพทงแตล
ตหนนนทาถถงปลายนนทา ไมลวลาจะเปปน เลพอกใชหวพสดลเหลพอใชหในชลมชน ผลพตโดยเครพอขลายชลมชนเพพพอ
กระจายรายไดหและสลงเสรพมอาชมพ จพดจนาหนลายในราคาทมพเปปนมพตรเพพพอใหหผมหบรพโภคสามารถเขหาถถง
ไดห และเปปนไปตามกลไกของเศรษฐกพจในปปจจลบพน ซถพงในระยะตลอ ๆ ไป จะมมการพพฒนาในดหาน
ทพกษะ องครความรมห ใหหคนในชลมชนสามารถออกแบบและผลพตสพนคหาเองไดห ไปจนถถงสามารถเปปน
วพทยากรบรรยายและจพดสอนการทนากระเปปาสานใหหกพบผมหทมพสนใจงานสานไดหอมกดหวย ทพทงนมทจะมมการ
ประชาสพมพพนธรเพพพอผลพกดพนผลพตภพณฑรระดพบตนาบลสมลระดพบประเทศ ทพทงการการโฆษณาผลานสพพอ
ตลาง ๆ การทนาคอนเทนตรทมพนลาสนใจเผยแพรลในโซเชมยลมมเดมย การโปรโมทในเพจเพพพอกระตลหนการ
เขหาถถงและเพพพมยอดขาย เปปนตหน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 2,900
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PS65015442 : พรอกแกงเผหด ต.ลจาสนธอ for BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตร

นนาเครพพองปปพ นและบดเขหามาชลวย

ออกแบบชลองทางการจนาหนลาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรพกแกงเผยด for BCG ตนาบลลนาสนธพ

รายละเอกยด : เปปนอาหารประเภทเครพพองแกงแปรรมปจากพพชสมลนไพร

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ลนาสนธพ อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลลนาสนธพ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

https://www.canva.com/design/DAFG6k82rCo/JCJ-tpFDSo4YYyn3cFqh_g/view?u
tm_content=DAFG6k82rCo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&ut
m_source=sharebutton

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000
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PS65015649 : ปลาสดม ต.ลจาสนธอ For BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรและรสชาด

ออกแบบบรรจลภพณฑรและฉลาก

ปรพบปรลงเทคนพคใหหสามารถเกยบสพนคหาไดหนานขถทน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหม ต.ลนาสนธพ For BCG

รายละเอกยด : เปปนอาหารแปรรมป ในประเภทการหมพกเพพพอเปปนการถนอมอาหารอมกรมปแบบนถง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ลนาสนธพ อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลลนาสนธพ

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

https://www.canva.com/design/DAFG6N_Id3c/D9hxDxf_hzUaLVwire49Dg/view?u
tm_content=DAFG6N_Id3c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&ut
m_source=publishsharelink

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000

หนหา 228 / 251



PS65015487 : กลดวยเบรคแตก ต.หนองรก For BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงสมตร คพดเลพอกพพนธลรกลหวย

ออกแบบและบรรจลภพณฑร

ขยายการขายแบบออนไลนร

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : เรพพองกลหวย...กลหวย

รายละเอกยด : กลหวยเบรคแตกหรพอกลหวยฉาบเปปนขนมทานเลลนเหมาะกพบทลกเพศทลกวพย

สามารถสรหางรายไดหใหหกพบประชาชนในชลมชนมมรสชาตพทมพหลากหลายเพพพอใหหเขหาถถงผมหบรพโภค

ทลกวพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองรม อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหนองรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลหวยเปปนวพตถลดพบทมพมมเยอะมากในตนาบลหนองรม ทางทมมU2T for BCG ตนาบลหนองรม จถงมมความ
เหยนตรงกพนวลาจะนนากลหวยมาแปรรมปเปปนอาหารประเภทของวลางทานเลลนโดยทางทมมU2T for 
BCG ตนาบลหนองรม ผลพตและจพดจนาหนลายใหหกพบผมหบรพโภคโดยดนาเนพนกพจกรรมครอบคลลมตพทงแตล
การคพดสรรวพตถลดพบ กระบวนการผลพต การบรรจลและจพดจนาหนลาย มมรสชาตพทมพหลากหลาย สะอาด 
สะดวกและบรรจลภพณฑรทมพทพนสมพย เปปนมพตรกพบสพพงแวดลหอม โดยการตลาดจะมมการขายทพทง ปลมก
ยลอย-ขายสลงใหหกพบรหานคหาตลางๆและผมหบรพโภค การโฆษณาประชาสพมพพนธร และมมแฟนเพจ 
facebook U2T for BCG ตนาบลหนองรมเพพพอเปปนชลองทางตพดตลอกพบผมหบรพโภคในการปรพบปรลงและ
พพฒนาสพนคหาตลอไป

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 20,000

หนหา 229 / 251



PS65016239 : หมสสวรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาสมตรและพพฒนารสชาด

ออกแบบบรรจลภพณฑร

จพดหาเครพพองสมญญากาศ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หมมสวรรคร For BCG ต.หนองรม

รายละเอกยด : หมมแดดเดมยว รสชาตพอรลอย เหมาะกพบทลกเพศทลกวพย สามารถสรหางรายไดห ใหห

กพบประชาชนในชลมชน อมกทพทงสามารถนนาไปเปปนของฝากไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หนองรม อ.ลนาสนธพ จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : รหานคหาชลมชน

ออนไลนฑ :  ชU2T for BCG ตนาบลหนองรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

หมมสวรรครหรพอหมมแดดเดมยว เปปนการถนอมอาหารใหหอยมลไดหนานขถทนแตลรสชาตพกยสนาคพญ ทาง
ทมมU2T for BCG จถงอยากนนาเสนอหมมสวรรครทมพทางเราผลพตขถทน เปปนหมมสวรรครทมพผลานการปรลงรส
และบรรจลภพณฑรทมพสะอาด ไมลมมสารกพนบมด กระบวนการผลพตทมพสะอาด วพตถลดพบและสลวนผสมทมพมม
คลณภาพ จพดจนาหนลายใหหผมหบรพโภค และรหานคหาตลางๆในชลมชน ทพทงทางออนไลนรและออฟไลนรและมม
แฟนเพจเพพพอใหหผมหบรพโภคตพดตามและเปปนชลองทางตพดตลอเพพพอพพฒนาและแกหไขปรพบปรลงรสชาด 
ปปจจลบพนมมใหหเลพอกทพทงรสพรพกเผา รสออรรรพจพนพล ใหหเลพอก ในอนาคตจะพพฒนาสมตรใหหมมใหหเลพอก
หลากหลายมากขถทน เพพพอใหหผมหบรพโภคไดหมมทางเลพอกมากขถทน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 35,000

หนหา 230 / 251



PS65012805 : จลกสานหวายบดานทคตง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การถพกเพพพอลดแรงกระแทกเวลาแกหวเยตพตกเปรมยบเสมพอนเคส

ใชหคอมพพวเตอรรในการออกแบบpackaging

พพฒนาจากหวายสมลเคสแกหวเยตพ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวพฒนธรรมดหานมานลษยวพทยา

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : จพกสานหวายบหานทลลง

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑร จพกสานหวายบหานทลลง เปปนงานชลางฝปมพอพพทนบหานของชาวบหานตนาบล

ทลลงทลาชหาง อนาเภอสระโบสถร จพงหวพดลพบลรม ทมพไดหเรมยนรมหมาจากกลลลมงานจพกสานจากตนาบลอพพน 

นนามาประยลกตร ดพดแปลงเปปนลวดลายเอกลพกษณรของคนในตนาบล เปปนงานศพลปปหพตถกรรม

อยลางหนถพง

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลลงทลาชหาง อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : จพกสานบหานทลลง

ออนไลนฑ : จพกสานบหานทลลง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ผลพตภพณฑร จพกสานหวายบหานทลลง เปปนงานชลางฝปมพอพพทนบหานของชาวบหานตนาบลทลลงทลาชหาง อนาเภอ
สระโบสถร จพงหวพดลพบลรม ทมพไดหเรมยนรมหมาจากกลลลมงานจพกสานจากตนาบลอพพน นนามาประยลกตร ดพด
แปลงเปปนลวดลายเอกลพกษณรของคนในตนาบล เปปนงานศพลปปหพตถกรรมอยลางหนถพง สามารถทนา
ใหหคนในชลมชนมมรายไดหเสรพมสามารถตลอยอดของผลพตภพณฑรไดหหลากหลายรมปแบบ
เชลน ทมพใสลแกหวเยตพ ตะกรหาใสลผลไมห กลลองกระดาษเชยดชมล กลลองใสลปากกา กระถางใสลแจกพน ฯลฯ
 แผนธลรกพจ 1. จพดเตรมยมผลพตภพณฑร 
2. วางแผนการดนาเนพนการของผลพตภพณฑร 
3. กนาหนดคลณคลา เปปาหมาย ตลาด และตหนทลน รายไดห

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 15,000

หนหา 231 / 251



PS65013253 : ดอนบดานทคตง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การรดนนทาหมพกชมวภาพทลกเจยดวพนเพพพอชลวยเพพพมการยลอยสลาย

การใชหเทคโนโลยมซถพงใชหเครพพองจพกรบดใบไมหมาชลวยทลลนแรงในการผลพตมากขถทน

นนาซากพพชและมมลสพตวรมาผลานขพทนตอนการผสมทนาใหหเกพดอพนทรมยวพตถลในดพน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ดพนบหานทลลง

รายละเอกยด : ดพนบหานทลลงผลพตภพณฑร ดพนบหานทลลง เปปนดพนผสมพรหอมปลมกทมพมลมสลวนผสมจาก

ธรรมชาตพ 100% สามารถนนามาใชหปลมกตหนไมห เหมาะสนาหรพบการปลมกพพชทลกชนพดซถพงมมแรลธาตล

อาหารทมพเปปนประโยชนร ดพนบหานทลลงมม 2 ประเภท คพอ 1. ดพนแบบหยาบ2. ดพนแบบละเอมยด

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.ทลลงทลาชหาง อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ดพนบหานทลลง

ออนไลนฑ : ดพนบหานทลลง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ดพนบหานทลลง
ผลพตภพณฑร ดพนบหานทลลง เปปนดพนผสมพรหอมปลมกทมพสามารถนนามาใชหปลมกตหนไมห เหมาะสนาหรพบการ
ปลมกพพชทลกชนพดซถพงมมแรลธาตลอาหารทมพเปปนประโยชนร ดพนบหานทลลงมม 2 ประเภท คพอ 
1. ดพนแบบหยาบ เหมาะสนาหรพบเพาะปลมกพพชทมพเจรพญเตพบโต เชลน ไมหสวน และสามารถเปปนแหลลง
อาหารในการเจรพญเตพบโตขยายพพนธลรและใชหเปปนทมพยถดเหนมพยวลนาตหน
2. ดพนแบบละเอมยด เหมาะสนาหรพบเพาะปลมกเมลยดพพนธลรหรพอไมหกระถาง ใหหมมคลณภาพและไดหตหน
กลหาทมพแขยงแรง มมลคลาจะสมงกวลาดพนแบบหยาบ
ดพนทพทงสองประเภทใหหคลณคลาและคลณประโยชนรทมพคลหายกพน ดพงนมท
- ทนาใหหดพนรลวนซลย โปรลง อากาศถลายเทไดหสะดวก
- แรลธาตลอาหารหลพก ไนโตรเจน ฟอสฟอรพส โพเเทสเซมยม
- แรลธาตลอาหารรอง มมฟอสฟอรพสคลอนขหางมาก
- ลดความเปปนกรดของดพน เพราะมมความเปปนดลาง
- เพพพมปรพมาณอพนทรมยวพตถลในดพนใหหสมงขถทน
- เปปนแหลลงอาหารของจลลพนทรมยรในดพนใหหสมงขถทน
แผนธลรกพจ
1. จพดเตรมยมผลพตภพณฑร
2. วางแผนการดนาเนพนการของผลพตภพณฑร
3. กนาหนดคลณคลา เปปาหมาย ตลาด และตหนทลน รายไดห

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

จจานวนรายไดด : 15,000
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PS65015857 : โครงการออกแบบผลอตภลณฑฑใหมตใชดผลผลอตทางการเกษตรใหดเกอดประโยชนฑสสงสคดภายใตดชชชอ

ผลอตภลณฑฑ  “สครลบเมลตอน”

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการแปรรมป   โดยการแปลรมปจากเมลลอนตกเกรดเปปนผลพตภพณฑรสครพบเมลลอน

นวพตกรรมรพกษรโลก   คพอเปปนผลพตภพณฑรทมพปลอดสาร  ออแกนพก

เทคโนโลยมชมวภาพ   คพอการแปลรมปสารตลอตหานอนลมมลอพสสระทมพมมในเมลลอนมาอยมลในผลพตภพณฑร

สครพบเมลลอนมมสรรพคลณชลวยผพดเซลลรผพว

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สครพบเมลลอน

รายละเอกยด : สครพบเมลลอนแบบกหอน แพยคเกจจพทงแบบกลลองกระดาษ มมกลพพนหอมของเมลลอน

เฉพาะตพว เนพพองดหวยผลพตจากเมลลอนสายพพนธลรมพโดรพทมพนนาเขหาเมลยดมาปลมกในชลมชนนพยมชพย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.นพยมชพย อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สครพบเมลลอน

ออนไลนฑ : ทลลงนาหลพพงบหาน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ธลรกพจสครพบเมลลอน  เปปนการทนาสครพบผลไมหทมพกนาลพงไดหรพบความนพยมตามกระแสดหานสลขภาพผพว
ในขณะนมท  อมกทพทงสครพบยพงเปปนสพนคหาทมพตหองใชหในชมวพตประจนาวพน  ดหวยเหตลนมทจถงเลยงเหยนวลา
การทนาธลรกพจสครพบเมลลอนจะเปปนโอกาสทมพดมและเปปนธลรกพจทมพสามารถเตพบโตไดหในอนาคต

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 2,800
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PS65016098 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑไมดกวาดดอกหญดาเพชชอเพอชมมสลคตาจากฐานทรลพยากรชคมชนนอยม

ชลยภายใตดชชชอผลอตภลณฑฑ“ไมดกวาดฟฟวชลชนคลลเลอรฑ ”

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

นวพตกรรมการตลาด  คพอ  การขยายชลองทางการจพดจนาหนลายแบบออนไลนรโดยสามารถขาย

สพนคหาไดหตลอด 24 ชพพวโมง ใหหความสนาคพญการทนาใหหลมกคหารมหจพกเวยบไซตรเพจของตนทนาใหห

ลมกคหารมหจพก อยลางกวหางขวางเปปนประโยชนรตลอธลรกพจ

นวพตกรรมสพพงประดพษฐร  คพอการใชหดอกหญหาตองกง  มาประดพษฐรเปปนไมหกวาดเปปนภมมพปปญญา

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ไมหกวาดฟปวชพพนคพลเลอรร

รายละเอกยด : ไมหกวาดดอกหญหาหลากหลายสม  เพพพมความโดดเดลนใหหแกลสพนคหาเพพพอดถงดมด

ความสนใจแกลผมหซพทอเปปนไอเดมยทมพเหมาะสนาหรพบยลคสมพยนมทเพราะเปปนยลคของคนรลลนใหมลทมพนพยม

นสพพงสวยงาม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.นพยมชพย อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ไมหกวาดฟปวชพพนคพลเลอรร

ออนไลนฑ : ทลลงนาหลพงบหาน

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ไมหกวาดฟปวชพทนคพลเลอรร  เปปนการทนาไมหกวาดหลากหลายสม  และเพพพมความโดดเดลนใหหแกลสพนคหา
เพพพมมมลคลาทางการตลาดเพพพอดถงดมดความสนใจแกลผมหอลปโภค  เปปนแนวคพดสนาหรพบยลคสมพยนมทเพราะ
เปปนยลคของคนรลลนใหมลทมพนพยมในสพพงสวยงามโดยใชหหลพกเปปนผมหผลพตและจนาหนลายบรรจลภพณฑร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

อนลรพกษรสพพงแวดลหอม และมมการพพฒนาอยลางยพพงยพน

จจานวนรายไดด : 6,000
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PS65015937 : พรมทอฝปน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองถพกพรมจากภมมพปปญญาชาวบหาน

โปรโมทสพนคหาผลานแพลตฟอรรมออนไลนร Facebook

Tiktok และ Instagram

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรมทอฝปน

รายละเอกยด : พรมทมพทนามาจากเศษผหา โดยนนาเศษผหาจากโรงงานอลตสาหกรรมขนาดยลอม

นนากลพบมาใชหใหมล  โดยการนนาพรมเชยดเทหาจากสพพงเดพมทมพเปปนฐานทลน มาพพฒนาแปรรมปแบบ

ใหมล โดยเพพพมลวดลาย สมสพนและรมปทรง ใหหกลายเปปน “พรมทอฝปน”

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.มหาโพธพ อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T Mahapot

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

ออกแบบและพพฒนาสพนคหาใหหมมมมลคลาสมงขถทน คพอ “พรมทอฝปน” โดยการนนาพรมเชยดเทหาจากสพพง
เดพมทมพเปปนฐานทลน มาพพฒนาแปรรมปแบบใหมล โดยเพพพมลวดลาย สมสพนและรมปทรง ใหหกลายเปปน “
พรมทอฝปน” เพพพอนนาสพพงของเหลพอใชหมาใชหใหหเกพดประโยชนร และเพพพมรายไดหสมลชลมชน พรหอมทพทง
สรหางอาชมพทางเลพอก และยกระดพบคลณภาพชมวพตของคนในชลมชนใหหมมความเปปนอยมลทมพดมยพพงขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 4,510

หนหา 235 / 251



PS65016184 : สบสตขดาวลาวา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

กลพพนและสมทมพหาไดหตามจากธรรมชาตพ

โปรโมทสพนคหาผลานแพลตฟอรรมออนไลนร Facebook

Tiktok และ Instagram

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : Lava rice soap

รายละเอกยด : สบมลทมพทนามาจากนนทานมขหาว

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.มหาโพธพ อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T Mahapot

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทมม U2T มมแนวคพดทมพจะนนาขหาวทมพเปปนของดมของตนาบลมหาโพธพ นนาไปแปรรมปเปปนผลพตภพณฑรสบมลขหาว
ลาวาสนาหรพบบนารลงผพว และชนาระรลางกาย ซถพงเปปนผลพตภพณฑรสรหางสรรครแปลกใหมล โดยคนานถงถถง
หลพกแนวคพด เศรษฐกพจแบบ BCG ภายใตหแบรนดร Lava rice และเนพพองจากชาวบหานตนาบลมหา
โพธพ ประกอบอาชมพเกษตรกรเปปนหลพก เวลาวลางจากการทนาไรล กยไมลมมรายไดหอพพนเขหามาใชหจลาย
ภายในครอบครพว ทางทมม U2T จถงมมความตหองการทมพจะใหหประชาชนทมพสนใจรลวมทนาสบมลขหาวลาวา 
เพพพอเปปนการหารายไดหเสรพมใหหครอบครพว รวมทพทงชลมชนอมกดหวย

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 392
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PS65004542 : โครงการพลฒนาตลาดผลอตภลณฑฑการแปรรสปกากหมสเพชชอเพอชมมสลคตาจากฐานทรลพยากรชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เครพพองหพพนหนพงหมม

เตามหาเศรษฐมจากกระทรวงพลพงงานเพพพอการประหยพดเชพทอเพลพง

เครพพองอบลมรหอนประสพทธพภาพสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กากหมมบหานสระโบสถรสลดตชาซ

รายละเอกยด : กากหมมบหานสระโบสถรจะเปปนเอกลพกษณรทมพไมลเหมพอนกพบทมพอพพน โดยกากหมมของต.

สระโบสถรจะขถทนชพพอเรพพองของความอรลอย และรมปรลางทมพแปลกนพพนเอง แตลดหวยปปจจลบพนทมพทนาแตลรมป

แบบเดพมๆไมลไดหมมการพพฒนาใหหแปลกใหมลขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.สระโบสถร อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T Srabodh

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

แนวคพดธลรกพจ
ตนาบลสระโบสถร อนาเภอสระโบสถร จพงหวพดลพบลรม มมผมหประกอบการขายหมมเปปนจนานวนมากใน
ตลาดสดเทศบาลตนาบลสระโบสถร และหนพงหมมเปปนสพพงทมพไมลคลอยนพยมมากนพก แมลคหาเขมยงหมมจถงนนา
ไปแปรรมปโดยการเจมยว (ทอด) จถงเกพดเปปนกากหมม

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

จจานวนรายไดด : 1,000

หนหา 237 / 251



PS65005672 : โครงการพลฒนาตลาดผลอตภลณฑฑนางเลหดเพชชอเพอชมมสลคตาจากฐานทรลพยากรชคมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

แมลพพมพรทมพเกพดจากการประดพษฐรคพดคหนจากภมมพปปญญาชลมชน

เตามหาเศรษฐมจากกระทรวงพลพงงานเพพพอการประหยพดเชพทอเพลพง

เครพพองอบลมรหอนประสพทธพภาพสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นางเลยดเรพงรลา

รายละเอกยด : นางเลยดเดพมมาจากการนนาขหาวเหนมยวทมพเหลพอจากการรพบประทานในแตลละวพนไป

ตากแดดจนแหหงแลหวนนาไปทอดดหวยนนทามพน ราดดหวยนนทาตาลเคมพยวเปปนขนมทานเลลน ฉะนพทนจถง

นนามาแปรรมปเพพพอสรหางความตลางใหหผลพตภพณฑรดมนลาสนใจเพพพมมมลคลาสพนคหา โดยการปรพบขนาด

ใหหเลยกลงและเพพพมหนหาขนม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.สระโบสถร อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T Srabodh

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นางเลยดเดพมมาจากการนนาขหาวเหนมยวทมพเหลพอจากการรพบประทานในแตลละวพนไปตากแดดจนแหหง
แลหวนนาไปทอดดหวยนนทามพน ราดดหวยนนทาตาลเคมพยวเปปนขนมทานเลลน ฉะนพทนจถงนนามาแปรรมปเพพพอ
สรหางความตลางใหหผลพตภพณฑรดมนลาสนใจเพพพมมมลคลาสพนคหา

คพดคหนกระบวนการทนางานทมพงลายขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดเวลาในการสรหางผลผลพตเพพพอจพดจนาหนลายสพนคหา / บรพการ

จจานวนรายไดด : 1,000

หนหา 238 / 251



PS65019622 : การผลอตตะกรดาหวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการออกเเบบรมปทรงของผลพตภพณฑร

นวพตกรรมการขถทนลาย/การจพกตอก

เทคโนโลยมการยหอมสมหวาย

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาหวาย

รายละเอกยด : เปปนผลพตภพณฑรจากหวาย คพอ ตะกรหาหวาย สนาหรพบใสลของ หรพอ หพทวไปไหนไดห

สะดวก

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หหวยใหญล อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084682367976

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

วางขายสพนคหากพบรหานคหาในชลมชน ถหามมงานมหกรรมสพนคหาทมพจพดโดยรพฐบาลกยจะออกไปขายดหวย 
ถหามมความเปปนไปไดหกยจะมมการขายสพนคหาออนไลนรเพพพอเพพพมกลลลมลมกคหาในอนาคต และตหองการ
พพฒนาผลพตภพณฑรใหหทพนสมพยเหมาะกพบหหวงระยะเวลาและสถานทมพในปปจจลบพนอมกดหวย

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 4,500
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PS65027834 : การผลอตกระตอปบไมดไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เทคโนโลยมการออกเเบบรมปทรงของผลพตภพณฑร

นวพตกรรมการจพกตอก

เทคโนโลยมการยหอมสมตอก

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กระตพกบ

รายละเอกยด : เปปนการสานภาชนะสนาหรพบใสลขหาวเหนมยวหรพอใสลของอยลางอพพนกยไดหสลวนลวดลาย

แลหวแตลเราจะออกแบบ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑพตพพฒนบรพหารศาสตรร

ต.หหวยใหญล อ.สระโบสถร จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : n/a

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084682367976

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

วางขายสพนคหากพบรหานคหาในชลมชน ถหามมงานมหกรรมสพนคหาทมพจพดโดยรพฐบาลกยจะออกไปขายดหวย
ถหามมความเปปนไปไดหกยจะมมการขายสพนคหาออนไลนรเพพพอเพพพมกลลลมลมกคหาในอนาคต เเละตหองการ
พพฒนาผลพตภพณฑรใหหทพนสมพยเพพพอตอบโจทยรความตหองการของกลลลมผมหซพทอสพนคหาในปปจจลบพน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

ลดขยะ/การนนาวพตถลดพบกลพบมาใชหใหมล [Reduce/Reuse/Recycle]

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 2,600
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PS65061107 : โครงการยกระดลบและพลฒนาผลอตภลณฑฑปลาสดม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การขนสลงสพนคหาผลานองครกรขนสลงตลาง ๆ เชลน ไปรษณมยรไทย ชหอปปปท  เคอรรรมพ และอพพน ๆ

โซเชมยลมมเดมย

เครพพองซมนสลญญากาศ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ปลาสหมชอนสมบมรณร

รายละเอกยด : ผลพตภพณฑรปลาสหมทมพใชหขหาวคพพวในการหมพก ใชหปลาทมพตพดแตลงสวยงามไดห

มาตรฐาน มมรสชาตพดม สะอาด และมมบรรจลภพณฑรทมพไดหมาตรฐาน สามารถซพทอไวหบรพโภคหรพอเปปน

ของฝากไดห นอกจากนมทยพงมมผลพตภพณฑรแปรรมปจากปลาสหมทมพกนาลพงพพฒนา เชลน หอยจชอปลา

สหม ปลาสหมนพตเกต ขหาวเกรมยบปลาสหม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ชอนสมบมรณร อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สมบมรณรพมนสลข

ออนไลนฑ : กลลลมสพมมาชมพบหานหนองกรวด ตนาบลชอนสมบมรณร อนาเภอหนองมลวง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

การพพฒนาธลรกพจในระยะแรก
1.แปรรมปปลาสหมใหหมมความหลากหลายตอบรพบกพบความตหองการของผมหบรพโภคแตลละกลลลม
2.พพฒนาบรรจลภพณฑรใหหมมมาตรฐานและความนลาสนใจสามารถนนาไปเปปนของฝากไดห
3.พพฒนาเครพพองหมายการคหาใหหมมความนลาสนใจ
4.เพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายใหหหลากหลายและชพดเจนมากขถทน
โดยมมแผนการดนาเนพนการ คพอพพฒนาสพนคหาใหหทมมความหลากหลายผลานกระบวนการวพจพยและระดม
ความคพดเพพพอออกแบบผลพตภพณฑรใหหหลากหลาย มมบรรจลภพณฑรและเครพพองหมายการคหาทมพนลาสนใจ 
ตอบรพบกพบความตหองการของผมหบรพโภค จากนพทนสรหางชลองทางการประชาสพมพพนธรและจพด
จนาหนลายทางโลกออนไลนร เพพพอเพพพมกลลลมผมหบรพโภค     "สพพงสนาคพญคพอ สรหางเอกลพกษณรใหหกพบปลา
สหมของตนาบชอนสมบมรณรใหหมมความแตกตลางจากทมพอพพน"

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 7,000
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PS65061109 : โครงการเพอชมคคณภาพและศลกยภาพการผลอตและจลดจจาหนตายสอนคดาของกลคตมพรมเชหดเทดา

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ดหายทอชนพดทมพมมความทนทานสมง

โซเชมยลมมเดมย

การขนสลงสพนคหาผลานบรพษพทตลาง ๆ เชลน ไปรษณมยรไทย เคอรรรมพ ชหอปปปท  และอพพน ๆ

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจหมคนเวกยนลดการใชดพลลงงานเนดนนจากลลบมาใชดใหมต

   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทนาใหหคลณคลาเพพพมขถทน)

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรมเชยดเทหาชอนสมบมรณร

รายละเอกยด : พรมเชยดเทหาจากเศษผหาทพพวไป ทมพเพพพมความแขยงแรงดหวยดหายไนลอน ทนาใหห

ผลพตภพณฑรมมความแขยงแรง และราคาไมลสมงมาก มมบรรจลภพณฑรทมพสวยงาม สามารถนนาไปเปปน

ของฝากไดห นอกจากนมทกนาลพงอยมลในชลวงพพฒนาผลพตภพณฑรใหหมมความหลากหลายมากขถทน เชลน 

กระเปปา พรมรองอาหาร และอพพน ๆ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

3 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ชอนสมบมรณร อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สมบมรณรพมนสลข

ออนไลนฑ : กลลลมสพมมาชมพบหานหนองกรวด ตนาบลชอนสมบมรณร อนาเภอหนองมลวง จพงหวพดลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถทนไป

การพพฒนาธลรกพจของกลลลมทอผหาบหานหนองกรวดทมพมมการทนาพรมเชยดเทหาเปปนหลพกใหหมมคลณภาพ
มมเอกลพกษณรเปปนทมพรมหจพกมมแผนการทนางานดพงนมทการพพฒนาธลรกพจในระยะแรก1.พพฒนาความรมห
ความสามารถของชาวบหานในการทอพรมเชยดเทหา2.พพฒนาผลพตภพณฑรใหมลๆทมพตอบโจทยรความ
ตหองการของผมหซพทอใหหหลากหลายและครอบคลลมมากยพพงขถทน3.ออกแบบผลพตภพณฑรใหมล ๆ ใหหหลาก
หลายมากยพพงขถทน 4.ออกแบบและพพฒนาเครพพองหมายการคหาใหหมมความนลาสนใจและทพนสมพย5.เพพพม
ชลองทางการจพดจนาหนลายใหหหลากหลายและชพดเจนมากขถทน
โดยมมแผนการดนาเนพนการคพอพพฒนาสพนคหาใหหทมมความหลากหลายผลานกระบวนการวพจพยและระดม
ความคพดเพพพอออกแบบผลพตภพณฑรใหหหลากหลายมมบรรจลภพณฑรและเครพพองหมายการคหาทมพนลาสนใจ
ตอบรพบกพบความตหองการของผมหบรพโภคจากนพทนสรหางชลองทางการประชาสพมพพนธรและจพด
จนาหนลายทางโลกออนไลนรเพพพอเพพพมกลลลมผมหบรพโภคสพพงสนาคพญคพอสรหางเอกลพกษณรใหหกพบสพนคหาของ
กลลลมทอผหาตนาบชอนสมบมรณรใหหมมความแตกตลางจากทมพอพพน

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางนวพตกรรมใหมลใหหกพบผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 5,000
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PS65007656 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑตะกรดาหวายเทกยม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหภมมพปปญญาชาวบหานนนามาออกแบบลวดลายตะกรหาหวายเทมยมใหหมมความหลากหลาย

การออกแบบตราสพนคหาทมพทพนสมพย

การทนาการตลาดออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : สานระเดช

รายละเอกยด : ตะกรหาหวายเทมยมเปปนงานฝปมพอจากทางตนาบลชอนสารเดช ทมพมมความละเอมยด

ประณมตและมมลวดลายทมพมาจากความคพดสรหางสรรครของผมหสานตะกรหาหวายเทมยม และ

สามารถผลพตตามความตหองการของลมกคหา

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ชอนสารเดช อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : สารเดช

ออนไลนฑ : ตะกรหาสานหวายเทมยม by Sanradet

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธลรกพจตะกรหาหวายเทมยมทนาการพพฒนาลวดลายใหหเขหากพบยลคสมพยเพพพอเขหาถถงกลลลมลมกคหาทมพ
หลายหลายสรหางตราสพนคหาใหหเปปนเอกลพกษณรเปปนเพพพมชลองทางการจพดจนาหนลายโดยการทนาการ
ตลาดออนไลนรเพพพอเขหาถถงกลลลมลมกคหาใหมลจพดโปรโมชพพนเปปนการเพพพมยอดขายผลพตภพณฑร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 3,000
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PS65027439 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑขนคนแปรรสป

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การทนาการตลาดออนไลนร

การออกแบบรมปแบบบรรจลภพณฑรใหหมมรมปแบบทมพทพนสมพย

การแปรรมปผลพตภพณฑรขนลน

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กรอบตะโกน

รายละเอกยด : ขนลน เปปนพพชเศรษฐกพจภายในชลมชนตนาบลชอนสารเดช เพพพอเปปนการเพพพม

มมลคลาใหหกพบสพนคหาทางการเกตร จถงนนาขนลนมาแปรรมป โดยการทอดเพพพอเปปนการถนอมอาหาร 

จถงมมการพพฒนาเพพพมรสชาตพใหหหลากหลาย เชลน ดพทงเดพม บารรบมคพว หวาน ชมส ซาวดรครมม 

สาหรลาย

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ชอนสารเดช อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กรอบตะโกน

ออนไลนฑ : กรอบตะโกน by Chonsaradach

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

แผนธลรกพจขนลนแปรรมปทนาการเพพพมรสชาตพของขนลนใหหมมรสชาตพทมพหลายหลายและแปลกใหมลมม
การพพฒนารมปแบบบรรจลภพณฑรและสรหางตราสพนคหาใหหเปปนเอกลพกษณรเพพพมชลองทางจพดจนาหนลาย
โดยการทนาการตลาดออนไลนรจพดโปรโมชพพนเพพพอเขหาถถงกลลลมลมกคหาใหมลเปปนการเพพพมยอดขาย

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 8,000

หนหา 244 / 251



PS65004297 : นจกาพรอกกากหมส สะออกงพรอกตตะเกลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การใชหเทคโนโลยมสพพอสารอพนเตอรรเนยทเพพพอการเพพพมชลองทางการขาย

ออกแบบสรหางแบรนดรดหวยแอพพลพเคชพพน

ออกแบบบรรจลภพณฑร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : นนทาพรพกกากหมม สะอพทงพรพกตชะเกลพอ

รายละเอกยด : นนทาพรพกกากหมมแบรนดรสะอพทงพรพกตชะเกลพอเปปนสพนคหาชลมชนบหานดงดพนแดงทมพคพด

คหนสมตรโดยคลณปปาสะ พอพทงชาวบหานในตนาบลดงดพนแดงซถพงแตลเดพมทนาจนาหนลายตามออเดอรรใน

หมมลบหานมมความอรลอย รสชาตพเฉพาะเปปนเอกลพกษณร  ตลอมามมการพพฒนาบรรจลภพณฑรใหห

สามารถเกยบรพกษาไดหนานขถทนและมมความสะอาดตามมาตรฐานสลขะอนามพย  มมการสรหางสรรโล

โกหสพนคหาเพพพอใหหลมกคหาสามารถจดจนาและลมกคหามาสพพงซพทอสพนคหาซนทาไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ดงดพนแดง อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : นนทาพรพกกากหมม สะอพทงพรพกตชะเกลพอ

ออนไลนฑ : ชลมชนรหอนลหานลหานดงดพนแดง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมไดหศถกษาขพทนตอนการพพฒนาผลพตภพณฑรโดยกระบวนการ design thinking แลหวพบวลาแตล
เดพมมมการจนาหนลายตามออเดอรรและไมลมมการใชหบรรจลภพณฑรและโลโกหสพนคหา  จถงมมแนวคพดในการ
พพฒนาสพนคหาโดยออกแบบบรรจลภพณฑร สรหางโลโกหสพนคหาเพพพอใหหลมกคหาสามารถจดจนาและสพพงซพทอ
ซนทาไดห  และเพพพมชลองทางการขายและ จพดกพจกรรมสลงเสรพมการขายและจพดกพจกรรมจพดอบรมใหห
ความรมหแกลกลลลมแมลบหานผลพตนนทาพรพก เพพพอตลอยอดสรหางรายไดหในครพวเรพอน

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 10,000

หนหา 245 / 251



PS65004447 : กลคตมสตงเสรอมการปลสกหนตอไมดฝรลชงบดานดงดอนแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

การรวมบรวมองครความรมหจากผมหมมประสบการณรปลมกหนลอไมหฝรพพง

เทคโนโลยมการเกษตรเพพพอการพพฒนาสพนคหาทางการเกษตร

เทคโนโลยมการรพกษาผลผลพตการเกษตรใหหมมคลณภาพคงทนเพพพอยพดระยะเวลาของสพนคหาการ

เกษตร

ถลายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวลา 3 เดพอน

เกษตรปลอดภลย

   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : กลลลมสลงเสรพมการปลมกหนลอไมหฝรพพงบหานดงดพนแดง

รายละเอกยด : สรหางกลลลมเรมยนรมห เพพพอรวบรวมและเผยแพรลองครความรมหเกมพยวกพบการปลมกและ

ดมแลหนลอไมหฝรพพง เพพพอสรหางอาชมพและรายไดหใหหกพบผมหทมพสนใจ  มมการตพทงจลดรวบรวมผลผลพต

จากเกษตรกรผมหปลมกหนลอไมหฝรพพง เพพพอจนาหนลาย จพดกพจกรรมตรวจเยมพยมแปลงปลมกและคอย

ใหหคนาปรถกษาแกลเกษตรกรในกลลลม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยเทคโนโลยมพระจอมเกลหาธนบลรม

ต.ดงดพนแดง อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมสลงเสรพมการปลมกหนลอไมหฝรพพงบหานดงดพนแดง

ออนไลนฑ : ชลมชนรหอยลหานบหานดงดพนแดง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

รวบรวมและถลายทอดองครความรมหเพพพอสลงเสรพมการปลมกหนลอไมหฝรพพงเพพพอสลงออก
แบบลพทงครแผนธลรกพจทมพทลานตหองการนนาเสนอ

อพพนๆ

จจานวนรายไดด : 17,500

หนหา 246 / 251



PS65016939 : การสตงเสรอมและพลฒนาออกแบบบรรจคภลณฑฑขดาวหลาม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

ปรพบปรลงรมปแบบบรรจลภพณฑรเครพพองหมายทางการคหาแบบมาตราฐาน

การจพดสตมถลายภาพสพนคหาและการอธพบายการจพดแสงสนาหรพบการถลายภาพประชาสพมพพนธร

สพนคหา

3.  วพธมการเกยบรพกษาขหาวหลาม ดหวยการแกะใสลถลงแลหวซมน เพพพอการรพบประทานทมพงลายขถทน สะดวก

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ขหาวหลามบลอทอง

รายละเอกยด : สลงเสรพมและพพฒนาบรรจลภพณฑรมาตรฐานขถทนใหหแกลผมหประกอบการ SMEs และ

ธลรกพจชลมชนโดยมมเครพพองหมายการคหาทมพไดหมาตรฐานพรหอมตกแตลงรมปลพกษณรภายนอกของ

ตพวบรรจลภพณฑรใหหสวยงามและเปปนเอกลพกษณรเดลน เพพพอเพพพมมมลคลาสพนคหามากขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บลอทอง อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตลอปาก

ออนไลนฑ : ขหาวหลามแมลสนารวย อ.หนลองมลวง จ.ลพบลรม

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

นนาผลพตภพณฑรคพอ“ขหาวหลาม” ทมพเปปนผลพตภพณฑรอพตลพกษณรของตนาบลอพนโดดเดลน มาปรพบปรลงและ
พพฒนาบรรจลภพณฑร ออกแบบงานกราฟปกพรหอมตกแตลงรมปลพกษณรภายนอกของตพวบรรจลภพณฑร
ใหหสวยงามและเปปนเอกลพกษณรเดลน เพพพอเปปนการเพพพมมมลคลา รวมถถงการประชาสพมพพนธรของสพนคหา
ใหหเปปนทมพรมหจพกในตลาดผมหบรพโภคมากยพพงขถทน

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

นนาเทคโนโลยมมาปรพบใชหใหหเกพดประโยชนร

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 156,000

หนหา 247 / 251



PS65062137 : การสตงเสรอมและพลฒนาออกแบบบรรจคภลณฑฑหมสสดม

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เพพพมวพธมการเกยบรพกษาสพนคหาใหหอยมลไดหนานขถทน

พพฒนารมปแบบบรรจลภพณฑรและเครพพองหมายทางการคหาแบบมาตราฐาน

นนาสพนคหาไปจนาหนลายผลาน Facebook line TikTok

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : หมมสหมบหานใหมลโสพพมพร

รายละเอกยด : สลงเสรพมและพพฒนาบรรจลภพณฑรมาตรฐานขถทนใหหแกลผมหประกอบการSMEs และ

ธลรกพจชลมชนโดยมมการออกแบบฉลากตราสพนคหา(Brand) พรหอมตกแตลงรมปลพกษณรภายนอก

ของตพวบรรจลภพณฑรใหหสวยงามและเปปนเอกลพกษณรเดลน เพพพอเพพพมมมลคลาใหหสพนคหามากขถทน

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.บลอทอง อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : ปากตลอปาก

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลบลอทอง จพงหวพดลพบลรม, TikTok : u2tbothong

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

จพดทนาบรรจลภพณฑรและมมการออกแบบงานกราฟปกพรหอมตกแตลงรมปลพกษณรภายนอกของตพว
บรรจลภพณฑรใหหสวยงามอพนเปปนเอกลพกษณรเดลนสามารถสรหางมมลคลาเพพพมแกลตพวสพนคหา และดถงดมดใจ
ผมหซพทอ รวมถถงการประชาสพมพพนธรของสพนคหาใหหเปปนทมพรมหจพกในตลาดผมหบรพโภคมากยพพงขถทน

สรหางงานสรหางอาชมพ

อนลรพกษรและตลอยอดภมมพปปญญาทหองถพพน

จจานวนรายไดด : 30,000

หนหา 248 / 251



PS65009616 : โครงการประชาสลมพลนธฑออนไลนฑเพชชอสตงเสรอมการขายสอนคดา OTOP ตคตกตาปปก นลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

เปลมพยนแพยกเกจสพนคหาใหมล

เพพพมชลองทางการจนาหนลายสพนคหา

ยกระดพบมาตราฐานการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การขนสลงและกระจายสพนคหา

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พวงกลญแจลพงปปท น

รายละเอกยด : พวงกลญแจลพงปปท น ปปายหนพงตอกชพพอ

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ยางโทน อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมปปท นลพง

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

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมปปท นลพง เรพพมมาจากคมลสามมภรรยา ทมพมมความคพดรพเรพพมสรหางสรรครในการนนาวพตถลดพบของจพงหวพด
ลพบลรมทมพเรมยกวลาดพนสอพองมาคพดคหน และใชหความรมหและความสามารถทมพตนเองมมมาประดพษฐรเปปน
ตลชกตาดพนปปท นตพวลพงทมพเปปนสพญลพกษณรของจพงหวพดลพบลรม ซถพงไวหมอบเปปนของขวพญ หรพอมอบใหหเพพพอ
แสดงความยพนดมในโอกาสพพเศษตลางๆ ปปจจลบพน ตลชกตาปปท นลพงไดหเปปนสพนคหา OTOP ทมพขถทนชพพอของ
จพงหวพดลพบลรม เปปนทมพรมหจพกกพนอยลางแพรลหลาย
       จากการสอบถาม และสนารวจกลลลมฯ แลหว พบการขาดความเปปนเอกลพกษณร ความเดลนชพด
ของตราสพนคหา และแพยคเกจสพนคหาทมพแพยคแลหวทนาใหหสพนคหาชนารลดงลายในการขนสลง ดพงนพทนทมมตนาบล
ยางโทน จพงหวพดลพบลรม จถงจพดทนาการอบรมใหหความรมหตลอดจนเขหาไปมมสลวนรลวมในการคพดสรหาง
สรรครและพพฒนาตราสพนคหาและแพยคเกจสพนคหาเพพพอเปปนการเพพพมคลณคลา มมลคลาสพนคหา และขยาย
ชลองทางการประชาสพมพพนธร และจพดจนาหนลายสพนคหาทางออนไลนรตลอไป

สรหางงานสรหางอาชมพ

จจานวนรายไดด : 12,000

หนหา 249 / 251



PS65009806 : โครงการพลฒนาผลอตภลณฑฑพรอกแกงไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

จนาหนลายผลานทาง Online

จพดหาบรรจลภพณฑรทมพไดหมาตรฐาน

ออกแบบโลโกห

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

อาหารปลอดภลย

   การออกแบบและพพฒนาผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : พรพกแกงบหานหนองตาแดง

รายละเอกยด : เปปนพรพกแกงทมพมมทพทงหมด 3 แบบ แตลละแบบจะมมรสชาดทมพตลางกพนคพอ1.พรพกแกง

ละเอมยด จะมมรสชาดเผยดพอดม เหมาะทมพจะนนาไปทนาผพด แกง2.พรพกแกงหยาบ จะมมรสชาดเผยด

กวลาพรพกแกงละเอมยด3.พรพกแกงสหม จะมมรสชาดเผยดพอดม เหมาะทมพจะนนาไปทนา แกงสหม

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

2 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.ยางโทน อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : พรพกแกงไทยหนองตาแดง

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

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขาย หรพอขายแลหว

กลลลมพรพกแกงบหานหนองตาแดง เกพดมาจากการรวมกลลลมของสมาชพกในชลมชนทมพตหองการสรหาง
รายไดหเสรพมและเพพพอเพพพมชลองทางการประกอบอาชมพใหหกพบสมาชพกในชลมชน ซถพงในปปจจลบพนกลลลม
พรพกแกงบหานหนองตาแดง เปปนทมพยอมรพบของผมหบรพโภคในเขตตนาบลยางโทนและพพทนทมพใกลหเคมยง 
แตลจากการสนารวจและสอบถามสมาชพกกลลลมแลหว พบวลายพงขาดความมมเอกลพกษณร กลลาวคพอยพง
ขาด "ตราสพนคหา" และ "บรรจลภพณฑรทมพไดหมาตรฐาน" ดพงนพทนทางทมมตนาบลยางโทน จพงหวพดลพบลรม 
จถงจะเขหาไปใหหความรมห ตลอดจนเขหาไปมมสลวนรลวมในการสรหางสรรครและจพดทนา ตราสพนคหาและ
บรรจลภพณฑร เพพพอเพพพมเอกลพกษณรและเพพพมมาตรฐานใหหกพบพรพกแกง และเพพพอเปปนแนวทางในการ
ขยายชลองทางการจพดจนาหนลายผลพตภพณฑรทพทงทางออฟไลนรและออนไลนรตลอไป

ใชหผลผลพตทางการเกษตรใหหเกพดประโยชนรสมงสลด

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางงานสรหางอาชมพ

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 22,400

หนหา 250 / 251



PS65007362 : โครงการตะกรดาสานอาชกพ

Snapshot C01-C06รายงานสรคปโครงการ

พพฒนาโลโกห ใหหนลาสนใจมากขถทน

สรหางเพจ facebook เพพพอเพพพมชลองทางในการโปรโมทสพนคหา

กลลลมลมกคหาทพทงในพพทนทมพ และใกลหเคมยง ตลอดจนแพลทฟอรรมออนไลนร

การสลงเสรพมการขายและการตลาด

การพพฒนาสพนคหาและบรพการใหหมมมมลคลาสมง

การพพฒนาบรรจลภพณฑร

การยกระดพบมาตรฐานสพนคหาและบรพการ

ระยะเวลาในการพลฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นหอยกวลา 1 เดพอน

เศรษฐกอจสรดางสรรคฑจากภสมอปปญญาและวลฒนธรรมทดองถอชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภพณฑร

ชชชอผลอตภลณฑฑ/บรอการ : ตะกรหาสานอาชมพ

รายละเอกยด : ตะกรหาจากเชพอกมพดฟาง โดยมมการนนาเอาเชพอกมพดฟางมาสานเปปนตะกรหา

เชพอกมพดฟางลวดลาย หลากสมสพนสวยงาม และสามารถสรหางอาชมพเสรพมเพพพมรายไดหใหหกพบ

ชลมชนไดห

01 : รายละเอกยดผลอตภลนฑฑ/บรอการ

อาจารยฑบลญฑอต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดดตตอเดชอน (บาท)

03 : วลตถคประสงคฑและระยะเวลาในการพลฒนาสอนคดา/บรอการ

06 : ผลอตภลณฑฑบรอการของทตานสรดางคคณคตาใหดกลบชคมชนไดดอยตางไร

05 : แผนธครกอจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรดอมออกสสตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลพยราชภพฏเทพสตรม

ต.หนองมลวง อ.หนองมลวง จ.ลพบลรม

04 : องคฑความรสด/เทคโนโลยก/นวลตกรรม

รมปกลอน รมปหลพงรสปสอนคดา/บรอการ

ออฟไลนฑ : กลลลมสตรมแมลบหานตนาบลหนองมลวง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหนองมลวง

ความพรดอมออกสสตตลาด : พรหอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มมการเพพพมลายตะกรหาจากเชพอกมพดฟางใหหมมความโดดเดยน สวยงาน และเปปนเอกลพกษณรใหหกพบ
ตนาบลเพพพอเพพพมความสนใจและเพพพมรายไดหใหหมากขถทนจากเดพม และไดหมมการสรหางโลโกหและสรหางเพ
จขถทนมาเพพพอโปรโมทสพนคหา

เพพพมมมลคลาผลผลพต/ผลพตภพณฑร/บรพการ

สลงเสรพมและสนพบสนลนการทลองเทมพยวชลมชน

สรหางความรมหใหหชลมชน

สรหางรายไดหใหหชลมชน

จจานวนรายไดด : 8,000

หนหา 251 / 251



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


