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

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

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

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยง 5 เป้าหมายสำคัญ (Achievement)

ประชาชนมีรายได้มากขึ้น และยั่งยืน

ประเทศไทยมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้น

Thailand Community Data

5 เป้าหมายสำคัญ

U2T for 
BCG 

Learning 
Platform

ONLINE COMMUNITY

MARKETPLACE

HACKATHON

Standard/
Pre-Standard

1
เกษตร

ปลอดภัย

2 
อาหาร

ปลอดภัย 

3 
ท่องเที่ยวที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

จากภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

5 
เศรษฐกิจหมุนเวียน
ลดการใช้พลังงาน

เน้นนำกลับมาใช้ใหม่
การทำเกษตรของ U2T  100% 

ลดการใช้สารเคมี ซ่ึงเป็น
อันตรายต่อ เกษตรกร 

และ ส่ิงแวดล้อม

สินค้าเกษตรอินทรีย์
ปลอดสารเคมี 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%

ผลิตภัณฑ์อาหาร ใน U2T 
100% ต้องเข้าเกณฑ์ อาหาร

ปลอดภัย GMP/PGMP

ผลิตภัณฑ์อาหารที่
เข้าเกณฑ์อาหาร
ปลอดภัย เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10%

บริการและการท่องเที่ยว
ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 

และส่งเสริมสุขภาพยั่งยืน 

การยกระดับมาตรฐานจัดการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

Sustainable Tourism 
Management 

Standard:STMS

ออกแบบสินค้า
สอดคล้องตามวัฒนธรรม 

ลดการใช้วัตถุดิบ 

การยกระดับสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ผลิตภัณฑ์และบริการ U2T 50% 
ต้องใช้แนวทางการนำกลับมา

ใช้ใหม่และหมุนเวียนการ
ใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10

ระดับ
โครงการ

ระดับ
ประเทศ

จ



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

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

Key Achievement U2T for BCG ประจำปี 2565

กลุ่มเป้าหมายความสำเร็จ
การดำเนินการ

Learning องค์ความรู้
ทักษะและขีดความสามารถ

สานพลังเครือข่าย
ความร่วมมือสร้างเศรษฐกิจ

คัดสรร พัฒนา สร้างคุณค่า
ผลงาน/เทคโนโลยี/นวัตกรรม

94 มหาวิทยาลัย
12 Modules 30 หน่วยงาน จำนวนสินค้า

และบริการ BCG 
15,042 รายการ 

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

กิจกรรมเรียนรู้เชิประสบการณ์
สร้างการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

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

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

เงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจ
1,236 ล้านบาทต่อเดือนงบจ้างงาน

2,460 ล้านบาท

งบขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
1,105 ล้านบาท

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

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

หน่วยงานในพ้ืนท่ี/ท้องถ่ิน ส่งเสริมสื่อการเรียนรู้

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

ภาครัฐ ภาคเอกชน SA/NGO

รายได้ 143 ล้านบาท/เดือน

บัณฑิต 32,195 คน  ประชาชน 31,919 คน

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

94% 

!

!

รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น
143 ล้านบาทต่อเดือน
(ข้อมูลจากระบบ PBM C01-C06)

1,716 ล้านบาทต่อเดือน

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

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

 U2T for BCG Hackathon ประจำปี 2565 มีโครงการที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม 
โดยผลรางวัลชนะเลิศและในแต่ละกลุ่มดังนี้

 กลุ่มเกษตรและอาหาร ได้แก่ โครงการแซ่บอีรี่ 

สรุปผลประเมินความเข้าใจในเนื้อหาระดับประเทศ

ช



 กลุ่มท่องเที่ยวและบริการ ได้แก่ โครงการ การท่องเที่ยสีเขียวเชิงสร้างสรรค์
คลองปากปิด

 กลุ่มพลังงานและวัสดุ ได้แก่ Chiangkhan Story 

 กลุ่มสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ Fairyland ChoraKhe Yai

ซ



สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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

ฑ



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
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

รายงานผลลัพธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 131 ตำบล มีผู ้เข้าร่วมโครงการกว่า 1,262 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 629 คน ประชาชน 633 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 267 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
19 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 99 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 9 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 19 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 121 โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
19 โครงการ

อาหารปลอดภัย
99 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
9 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
19 โครงการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
121 โครงการ

B

A

1,262
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

บัณฑิต
629 คน

ประชาชน
633 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
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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
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PS65002920 : นนนนพรรกปลนดดก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

2. กระบวนการผลลตและการจจดจจาหนนายสลนคคานจนาพรลกปลาดดก เปปนกระบวนการผลลตทททงนาย 

ไมนยดนงยากซจบซคอน สามารถถนายทอดใหคกจบผผคสนใจ และเยาวชนคนรดนนใหมนในชดมชนใหคสามารถ

ปฏลบจตลไดค ทจนงนทนในกลดนมวลสาหกลจฯ ไดคตระหนจกถถงการสสบตนอวลถทชทวลตของชดมชน โดยเฉพาะ

ทายาทผผคสสบทอดของเกษตรกรทททเลทนยงปลาดดกใหคเขคามามทบทบาทเปปนผผคสสบตนอกลจการพรคอม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกปลาดดกฟผฟผ ฟ

รนยละเออยด : รสชาตลดท โปรตทนสผง ไขมจนตจทายนอยงนาย มทโอเมกคา 3 สผง ซถทงเปปนตจวชนวยลดคอเล

สเตอรอลในเสคนเลสอด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ของดทกมลาไสย - นจนาพรลกปลาดดก

ออนไลนฑ : U2T ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

– มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป และนจาผลการใชคมาชนวยในการ review สลนคคา
ดควย และจะมทการมอบสลทธลพลเศษแกนลผกคคาเดลมดควยสนวนลด 5 เปอรธเซซนตธ
– จจดจจาหนนายผนาน Facebook U2T For BCG ตจาบลกมลาไสย อจาเภอกมลาไสย จจงหวจด
กาฬสลนธดธ และจจาหนนายทททบคาน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 1 / 267



PS65015488 : กนรแปรรสปกดนเชอยงจนกปลนดดก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

2. การบจาบจดนจนาเสทยในบนอเลทนยงปลา โดยใชคระบบนจนาลคน นจนาวน โดยผนานขจนนตอนการพจกตก

ตะกอนสผนการบจาบจดดควยนจนาหมจกจดลลนทรทยธ และการกรองดควยกรวด หลน ทราย ถนาน

1. การทจาหจวอาหารปลาธรรมชาตล โดยมทสนวนผสมทททสจาคจญ ไดคแกน จดลลนทรทยธสจงเคราะหธแสง 

กากนจนาตาล รจาขคาวและแหนแดง

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กดนเชทยงปลา

รนยละเออยด : รจบประทานงนาย ทจาไดคหลากหลายเมนผ โดยเฉพาะกลดนมผผครจกสดขภาพ มทโอเมกคา

สผง ไขมจนนคอย และยนอยงนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ของดทกมลาไสย - กดนเชทยงปลา

ออนไลนฑ : U2T ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

การมอบสลทธลพลเศษแกนลผกคคาเดลมดควยสนวนลด 5 เปอรธเซซนตธ
การจจดจจาหนนายผนาน Facebook และการฝากขาย

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,500

หนคา 2 / 267



PS65019408 : โครงกนรสมดนไพรหอม นนนนมพนเขอยว นนนนมพนเหลชอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคดคานการพจฒนาแปรรผปสมดนไพร

องคธความรผคดคานการผลลตนจนามจนเขทยว/นจนามจนเหลสอง

องคธความรผคในการตลาด E-commerce platform

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สมดนไพรหอม นจนามจนเขทยว นจนามจนเหลสอง

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธทททนจาสมดนไพรทททหาไดคตามทคองถลทน มาใชคแปรรผป โดยการสกจด

จากสมดนไพร เปปนนจนามจนเขทยว นจนามจนเหลสอง ซถทงมทสรรพคดณบรรเทาอาการปวดเมสทอย เคลซด

ขจดยอก ฟก ชจนา บวม แมลงสจตวธกจดตนอย สผดดม บรรเทาหวจด คจดจมผก วลงเวทยนศทรษะ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โคกสมบผรณธ อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชดนหมนองสมบผรณธ

ออนไลนฑ :  ๊U2Tของดทโคกสมบผรณธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สมดนไพรหอม นจนามจนเขทยว/นจนามจนเหลสอง พจฒนาตนอยอดโดยการปรจบแตนงกลลทนเพลทมมาจจานวน 3 
กลลทน และปรจบเปลททยนบรรจดภจณฑธ เปปนแบบขวดลผกกลลนง โดยกลดนมเปปาหมาย คสอ วจยทจางาน และวจย
ผผคสผงอายด ทททเหนสทอยลคาจากการทจางาน โดยจจดจจาหนนายในชดมชน พสนนทททใกลคเคทยง และขยายตลาด
ออกสผนระดจบภาค ใชคทรจพยากรทททมทในชดมชนเปปนตจวแปรหลจกในการทจาผลลตภจณฑธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 9,000

หนคา 3 / 267



PS65019414 : สมดนไพรหอม ยนหมตองขอนผผนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคในการตลาด E-commerce platform

องคธความรผคดคานการผลลตยาหมนอง

องคธความรผคดคานการพจฒนาแปรรผปสมดนไพร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สมดนไพรหอม ยาหมนองขทนผถนง

รนยละเออยด : ผลลตจากวจตถดดลบธรรมชาตลในทคองถลทน ประกอบดควยสผตรเยซนและสผตรรคอน มท

กลลทนใหคเลสอก 3 กลลทน ไดคแกน กลลทนมลนนทธ, กลลทนโมก, กลลทนมะลล ซถทงมทสรรพคดณในการบรรเทาอาการ

ปวดเมสทอย บรรเทาอาการแมลงสจตวธกจด ตนอย มทบรรจดภจณฑธทททสะดวกตนอการใชคงาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โคกสมบผรณธ อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนหมนองสมบผรณธ

ออนไลนฑ :  ๊U2T ของดทโคกสมบผรณธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สมดนไพรหอม ยาหมนองขทนผถนง มทการพจฒนาสผตร และปรจบเปลททยนบรรจดภจณฑธ เพสทอใหคเขคาถถงกลดนมผผค
รลโภคไดคมากขถนน ซถทงประกอบไปดควยสผตรเยซน และสผตรรคอน พรคอมทจนงเพลทมกลลทนของยาหมนองใหคมท
ความหลากหลายเปปนทางเลสอกเพลทมเตลมสจาหรจบคนทททชอบกลลทนทททแตกตนาง สามารถใชคไดคทดกเพศ
ทดกวจย โดยมทกลดนมเปปาหมายหลจกเปปนวจยทจางาน วจยผผคสผงอายด รวมถถง กลดนมคนทททรจกสดขภาพ, กลดนมคน
ทททชสทนชอบสมดนไพร, กลดนมคนทททประสบปปญหาจากอาการปวดเมสทอย แมลงสจตวธกจดตนอย, กลดนมคนททท
อาศจยในตจาบลโคกสมบผรณธ และตจาบลใกลคเคทยง, กลดนมคนทททอาศจยภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ ซถทงมท
การจจดจจาหนนายผนานทางชนองทางออนไลนธ และออฟไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 4 / 267



PS65017586 : ขดนวเกรอยบผพกปลอดสนรพรษ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การนจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน Platform Online

. เพลทมมผลคนาใหคกจบขคาวเกรทยบดควยการใชคผจกผลไมคของกลดนมเกษตรกรผผคปลผกผจกปลอดสารพลษ

ในพสนนททท เพสทอสรคางจดดขายใหคสลนคคา

ปรจบปรดงรผปแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมเพสทอการจจาหนนาย

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเกรทยบผจกปลอดสารพลษ

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธททททจามาจากวจตถดดลบหลจกคสอพสชผจกผลไมคปลอดสารพลษทททมทมาก

จากกลดนมเกษตรกรผจกปลอดสารพลษภายในตจาบลเจคาทนา ซถทงจะนจามาแปรรผปเปปนขคาวเกรทยบ

ผจกปลอดสารพลษทททมทคดณคนาทางโภชนาการสผงกวนาขคาวเกรทยบทจทวไป โดยใชคความหวาน

ธรรมชาตลจาก ฟปกทอง ขคาวโพดหวาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เจคาทนา อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานแมนคคา

ออนไลนฑ : เรสทองเลนาทททเจคาทนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

แผนธดกลจ จะเปปนการจจดจจาหนนายในรคานคคาตนางๆในชดมชน และการจจาหนนายในรผปแบบออนไลนธ 
เชนน Facebook , Instagram , TikTok รวมถถงหาแนวทางในการโปรโมทสลนคคาใหคเปปนทททรผคจจกเปปน
วงกวคางขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 7,000

หนคา 5 / 267



PS65017783 : กลดวยสอดไสด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การนจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน Platform Online

เพลทมมผลคนาใหคกจบกลควยดควยการใชคกลควยฉาบธรรมดาทจทวไปมาแปรรผปโดยการใสนไสคแยมผลไมค 

เพสทอสรคางจดดขายใหคสลนคคา

ปรจบปรดงรผปแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมเพสทอการจจาหนนาย

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยสอดไสค

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธททททจามาจากวจตถดดลบหลจกคสอกลควยนจนาหวคาดลบมาแปรรผป โดยนจา

กลควยไปหจทนตามยาวหรสอตามขวางแลควนจาไปทอด  และนจาผลไมคตนางๆ ตามฤดผกาล ทททมทใน

ชดมชนตจาบลเจคาทนา เชนน มะมนวงสดก มะขามเปปยก มะมนวงหาวมะนาวโหน สจบปะรด กระเจทจยบ มา

แปรรผปทจาเปปนแยมเพสทอทจาเปปนไส

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เจคาทนา อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานแมนคคา

ออนไลนฑ : เรสทองเลนาทททเจคาทนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

แผนธดรกลจ จะเปปนการจจดจจาหนนายในรคานคคาตนางๆในชดมชน และทจาตลาดในรผปแบบออนไลนธ เชนน 
Facebook , Instagram , TikTok รวมถถงหาแนวทางในการโปรโมทสลนคคาเพสทอใหคเกลดการรผคจจกใน
วงกวคางมากขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 6 / 267



PS65013023 : โครงกนร U2T for BCG ตนนบลดงลรง อนนเภอกมลนไสย จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สรคางองคธความรผคใหคกจบการใชคงาน Page Facebook เเละ Line Platform

ใชควจตถดดลบทททเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอม

พจฒนา Packaging Design

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Upgradable (ยกระดจบไดค)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : DL Neck & Shoulder Relaxing Herbal Pillow

รนยละเออยด : หมอนรองคอสจาหรจบบนาและไหลน เพสทอผนอนคลายกลคามเนสนอบนาและไหลน หมอน

รองคออจดแนนนดควยสมดนไพรจากธรรมชาตล 100% มทกลลทนหอมจากสมดนไพรไมนเพทยงแคนชนวย

คลายกลคามเนสนอยจงสามารถชนวยลดความตถงเครทยด ความเหมสทอยลคาจากการทจางาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงลลง อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : Brand: DL Dong Ling Design

ออนไลนฑ : ดงลลงพาเพลลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

การผลลตหมอนในชดมชนและยจงมทการจจบมสอรนวมกจนกจบกลดนม“ดอนหวายทอมสอ”ใชคผคาผลลตโดยใชค
เทคนลคEcoPrintในการใชคเปปนสรคางเอกลจกษณธยจงโดดเดนนในเรสทองของสทสจนสดใสรวมทจนงสรคาง
จดดเดนนททททจาใหคสลนคคามทมผลคนามากยลทงขถนนมทสนวนผสมของสมดนไพรลควนเปปนสมดนไพรจากธรรมชาตล
ทจนคลายความเครทยดและชนวยใหคนอนหลจบงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 8,100

หนคา 7 / 267



PS65014198 : โครงกนร U2T for BCG ตนนบลดงลรง อนนเภอกมลนไสย จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การตจดเยซบทททปราณทตและมทเอกลจกษณธ

เทคนลคการมจดยคอม เทคนลคEco-Print

พจฒนา Packaging Design

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : Coach & C Bag

รนยละเออยด : กระเปปาถสอทททสามารถใชคงานไดคหลากหลายโดยกระเปปามทนจนาเบาเหมาะสจาหรจบ

การพกพา และสามารถใชคเปปนเครสทองประดจบไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงลลง อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ดอนหวายผคาทอมสอ (Don Wai)

ออนไลนฑ : ดงลลงพาเพลลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปปจจดบจนมทการรณรงคธงดใชคถดงพลาสตลกทจาใหคเลซงเหซนถถงโอกาสในธดรกลจกระเปปา สามารถใหคราย
ละเอทยดจากการถจกทอไดคสวยงาม พกพาสะดวกนจนาหนจกเบาจถงเกลดเปปนแนวคลดทททจะทจากระเปปา
ผคาลวดลายจากธรรมชาตล ดควยเทคนลคEcoprintทททมทดทไซนธสวยและมทเอกลจกษณธทททโดดเดนนทททไดค
ทจนงฟปงกธชจนและแฟชจทนในใบเดทยว

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และมทการพจฒนาอยนางยจทงยสน

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 8 / 267



PS65008136 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑหมวกสนนจนกตดนกก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

.สรคางคดณคนา จดดเดนนใหคกจบผลลตภจณฑธ

.เพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธดควยการพจฒนาโลโกคของสลนคคา

การเพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธดควยการพจฒนาบรรจดภจณฑธของสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หมวกสานจากตคนกก

รนยละเออยด : หมวกสานจากตคนกก- เปปนผลลตภจณฑธทททใชควจสดดจากธรรมชาตล - ทจาสามารถ

สวมใสนไดค ทดกเพศ ทดกวจย- มทความทนทาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ธจญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธของเราจะพจฒนา โดยการใชคตคนกกทททปลผกเองในตจาบลธจญญา พจฒนาลวดลาย สทสจน
ใหคทจนสมจยมากยลทงขถนน และออกแบบบรรจดภจณฑธ โลโกคขถนนมาใหมน และผผคผลลตสรคางชนองทางการ
จจาหนนาย สสทอออนไลนธขถนนมาใหมน เชนน Page Facebook, Line, Tiktok, Shoppee โดยมทกลดนม
ลผกคคาทดกเพศทดกวจยทททใหคความสจาคจญเกททยวกจบการอนดรจกษธทรจพยากรในทคองถลทนและตคองการสนจบ
สนดนธดรกลจชดมชนแบบยจทงยสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 1,999

หนคา 9 / 267



PS65027830 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑขดนวโปปงจนกขดนวออรฑแกนรก ตนนบลธพญญน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การเพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธดควยการพจฒนาบรรจดภจณฑธของสลนคคา

สรคางคดณคนาใหคกจบผลลตภจณฑธ

เพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธดควยการพจฒนาโลโกคของสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวโปฟงออรธแกนลก

รนยละเออยด : ขคาวโปฟงออรธแกนลก หรสอขคาวเกรทยบวนาว- ขนมเพสทอสดขภาพ กรอบ หอม อรนอย

มาก ทานไดคทดกเพศ ทดกวจย- ทจาจากขคาวออรธแกนลกใหมนสดๆ หอมขคาวมากๆ ขคาวโปฟงทางรคาน

ทจาสดใหมน สะอาด รจบประกจนความอรนอย- วจตถดดลบธรรมชาตล100%

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ธจญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธของเราจะพจฒนา โดยการใชคขคาวอลนทรทยธของตจาบลธจญญา และเพลทมรสธจญพสชเขคา
มา เพสทอเพลทมคดณประโยชนธและความหลากหลายใหคกจบผลลตภจณฑธ และออกแบบบรรจดภจณฑธ โลโกค 
ขถนนมาใหมน และผผคผลลตสรคางสสทอออนไลนธขถนนมาใหมน เชนน Page Facebook, Line, Tiktok, 
Shoppee โดยมทกลดนมลผกคคาทดกเพศทดกวจยทททรจกสดขภาพ และตคองการสนจบสนดนธดรกลจชดมชนแบบ
ยจทงยสน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 24,000

หนคา 10 / 267



PS65021615 : เพรชมผลผลรตและคดณภนพผพกปลอดภพย สรดนงรนยไดดใหดชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สรคางปปจจจยการผลลต ดลน และปดปยอลนทรทยธ ดควยตนเอง

การใชคสารชทวะพจนธดธกจาจจดแมลง

การบรลหารจจดการแปลงและกระบวนการผลลต

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   ผลลตภจณฑธผจกและอาหารแปรรผป

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผจกปลอดภจยตจาบลโพนงาม

รนยละเออยด : ผจกสลจดอลนทรทยธ กรทนโอ๊ค เรดโอ๊ค บจตเตอรธเฮด กรทนคอส  เรดคอส ฟฟนเลซธ 

ผจกกาดหอม จจาหนนายราคาเรลทมตคนทททกลโลกรจมละ 80 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

-ผจกปลอดภจยตจาบลโพนงาม ปลผกดควยระบบอลนทรทยธ ปลอดสารเคมท
-มทผลผลลตทททมทคดณภาพ ตรงตามความตคองการของผผคบรลโภคขยายการจจดจจาหนนายไปยจงรคาน
คคาตนางๆ ในพสนนทททใกลคเคทยงเพลทมขถนนเพสทอหาลผกคคาใหมนๆ
-บรลหารและพจฒนากระบวนการผลลต และคงคดณภาพทททไดคมาตรฐานและปลอดภจย ถผกหลจก
อนามจยตนอผผคบรลโภคเพสทอทจาใหคมทยอดขายเพลทมขถนน
 -นจาเขคาจจาหนนายตามรคานสะดวกซสนอตนางๆ เชนน BigC เปปนตคน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 40,000

หนคา 11 / 267



PS65022433 : หพตกรรมโพนงนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การพจฒนารผปแบบสลนคคาทคองถลทนสผนเครสทองประดจบและสลทงของเครสทองใชค

หจตกรรมจจกสานไมคไผน

การประดลษฐธและตนอธดงใยแมงมดม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธหจตถกรรมจจกรสานตระกรคาไมคไผน โมบายธดง เครสทอง

ประดจบตนางหผ เขซมกรจด และปฟท นปปกผม

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธหจตถกรรมจจกรสานตระกรคาไมคไผน โมบายธดง เครสทองประดจบตนางหผ 

เขซมกรจด และปฟท นปปกผม เปปนผลลตภจณฑธ Handmade ผทมสอผผคสผงอายด ตจาบลโพนงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โพนงาม อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธหจตถกรรมจจกรสาน และการตนอยอดผลลตภจณฑธจากโมบายธดง โดยฝปมสอผผคสผงอายด
ตจาบลโพนงาม 
-ศถกษากลดนมเปปาหมาย 
-ทจาการตลาดออนไลนธ
-เพลทมชนองทางการจจาหนนายผลลตภจณฑธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 31,500
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PS65019749 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑอพตลพกษณฑของชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

. การยคอมสทฝปายจาก วจตถดดลบทททมทอยผนในทคองถลทน เชนน เปลสอกไมค ดอกไมค  ใบไมค ดควยวลธทการยคอม

ฝปายแบบเยซน และแบบรคอน

การเกซบสท หรสอบลซอกสทใหคตลดฝปายดควย การแดนซธ สารสคม  และ ปผนเคทนยวหมาก

การตคม มากกวนา 3- 5 ชจทวโมง ทจาใหคสทออกจากเนสนอไมค และยคอมใหคสทเขคมขถนน ตลดทนนานมากขถนน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มายาม ฟปาแดดสงยาง

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธใหมน แปรรผปใหคเปปน ยนามใชคสจาหรจบสะพายใสสจมภาระ โดยไดคแรง

บจลดาลใจมาจากเสสนออจตลจกษณธเมสองฟปาแดดสงยางมาเปปนแนวคลดในการ พจฒนาผลลตภจณฑธ

ทททมทคดณคนาและเพลทมมผลคนา โดยวลธทการผลลตจากผคาทอมสอสทสคมอลฐ และปฟท นปปกผมททททจามาจากวจตถด

ดลบยคอมสทธรรมชาตล

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมนจกทนองเทททยว กลดนมนจกอนดรจกษธนลยมและประชาชนทจทวไป ไมนจจากจด เพศ เพราะ
เปปนกลดนมคนทททสนใจ และมทความชสทนชอบและหลงไหลในผลลตภจณฑธ เนสทองจากเปปนผลลตภจณฑธอจต
ลจกษณธทคองถลทนทททไดครจบการถนายทอดมรดกภผมลปปญญามทความปราณทตงดงาม และการประชา
สจมพจนธธบอกเลนาstory ของผลลตภจณฑธ ทจาใหคเปปนผลลตภจณฑธทททมทคดณคนากนอใหคเกลดมผลคนาเพลทม การ
กจาหนดราคาทททเหมาะสม สามารถตลดตนอซสนอหรสอนจาไปจจาหนนายไดคทจนงทางตรงและทาง social 
และมทชนองทางการจจดจจาหนนายผนาน เพจตจาบลหนองแปน ,เพจจจงหวจดกาฬสลนธดธ , สนงตจวแทน
จจาหนนาย , จจาหนนายหนคารคาน เพสทอเพลทมชนองทางรายไดคใหคแกนชดมชน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,000
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PS65019956 : ทตองเทอชยวตนมวรถอ ทวนรวดอมรชงหลดน เมชองฟปนแดดสงยนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การประชาสจมพจนธธการทนองเทททยวแบบ One Day Trip โดยสามารถจองผนานระบบทจนง

แบบออนไลนธและจดดบรลการนจกทนองเทททยว

การนจา QR Code มาประจจาแตนละจดดทนองเทททยวเพสทอบอกเลนาความ และการประชาสจมพจนธธ

แหลนงทนองเทททยว     เมสองฟปาแดดสงยางเพสทอยกระดจบและใหคนจกทนองเทททยวไดคเรทยนรผค

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   เทคโนโลยทความเปปนจรลงเสมสอน (VR)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มายาม ทราเวล

รนยละเออยด : รจบนจกทนองเทททยว ณ จดดขถนนรถซาเลคงนจาเทททยวทททลานจอดรถหนคาพระธาตดยาคผ  

ชมวลวคผเมสองฟปาแดดสงยาง ถนายภาพ พรคอมมทตดดบรลการเชนาบผชาธดงหนคาลานพระธาตดยาคผ 

โดยลผกคคาสามารถขอพรพระธาตดยาคผผนานชนองทางออนไลนธไดคเพสทอสรคางความดถงดผด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.รจบนจกทนองเทททยวมาทททจดดยรลการธดงเพสทอขอพรพระธาตดยาคผ
2.นจานจกทนองเทททยวเยททยมชมกลจกรรมทจาธดง DIY โดยชดมชน
3.นจทงรถซาเลคงทททจดดบรลการและพาชมรอบคผเมสองฟปาแดดสงยาง
4.Bike for Health to travel เมสองฟปาแดดสงยาง
5.One day Trip  ไป-กลจบ วจนเดทยวกซเทททยวไดค

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,700

หนคา 14 / 267



PS65005180 : โครงกนรสตงเสรรมกนรตลนดของผลรตภพณฑฑผดนทอพชนนบดนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

Online Payment Gateway

Big Data

Facebook

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอหลจกเมสอง

รนยละเออยด : ผคาทอมสอพสนนบคาน บคานสวนาง หมผนททท 9 ตจาบลหลจกเมสอง อจาเภอกมลาไสย จจงหวจด

กาฬสลนธดธ เปปนผลลตภจณฑธผคาทอมสอจากเสคนฝปาย มาทอเปปน ผคาถดง ผคาขาวมคา และผคาพสนน โดย

นจาผลลตภจณฑธทททไดคมาจจดจจาหนคายผนานสสทอออนไลนธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หลจกเมสอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคางามหลจกเมสอง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083752871038

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สนงเสรลมการตลาดผลลตภจณฑธผคาทอทจนงชนองทางออนไลนธและออฟไลนธ ระหวนางเดสอนกรกฎาคม-
เดสอนกจนยายน พ.ศ. 2565 พจฒนาอาชทพ ยกระดจบสลนคคา OTOP นจาความรผคการตลาดทททกวคาง สนง
เสรลมการทนองเทททยว สลทงแวดลคอม เพลทมรายไดคหมดนเวทยนใหคกจบชดมชน ยกระดจบเศรษฐกลจและสจงคม
ของตจาบลหลจกเมสอง

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 6,590

หนคา 15 / 267



PS65014697 : โครงกนรสตงเสรรมกนรตลนดและกนรตพดเยยบผดนฝปนยทอมชอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

Big Data

Facebook

Online Payment Gateway

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคางามหลจกเมสอง

รนยละเออยด : ผคาฝปายทอมสอตจดเยซบดควยจจกร บคานหจวขวา หมผนททท 12 ตจาบลหลจกเมสอง อจาเภอ

กมลาไสย จจงหวจดกาฬสลนธดธ นจาผคาฝปายทอมสอ มาตจดเยซบเปปนเสสนอ ผคาถดง กระโปรง กางเกง และ

ชดดไทยประยดกตธ โดยนจาผลลตภจณฑธมาจจดจจาหนนายผนานสสทอออนไลนธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หลจกเมสอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคางามหลจกเมสอง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083752871038

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สนงเสรลมการตลาดผลลตภจณฑธชดดผคาทอสจาเรซจรผปทจนงชนองทางออนไลนธและออฟไลนธ ระหวนาง
เดสอนกรกฎาคม-เดสอนกจนยายน พ.ศ. 2565 พจฒนาอาชทพ ยกระดจบสลนคคา OTOP นจาความรผคการ
ตลาดทททกวคาง สนงเสรลมการทนองเทททยว สลทงแวดลคอม เพลทมรายไดคหมดนเวทยนใหคกจบชดมชน ยกระดจบ
เศรษฐกลจและสจงคมของตจาบลหลจกเมสอง

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 16,000

หนคา 16 / 267



PS65014482 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรดดดวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

3.มทการนจาเทคโนโลยทเขคามาชนวยในการถนอมอาหาร

1.เทคโนโลยทบรรจดภจณฑธเปปนเทคโนโลยททททจะชนวยยสดอายดของผลลตภจณฑธอาหารใหคนานขถนน โดย

ยจงรจกษาคดณคนาทางโภชนาการอยนางครบถควน ซถทงจะทจาใหคการขนสนงอาหารครอบคลดมพสนนททท

ไดคกวคางมากขถนน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเกรทยบเหซด

รนยละเออยด : เหซดนลยมนจามาแปรรผปเปปนอาหารไดคหลากหลาย โดยสามารถนจามาแปรรผปเปปน

ขคาวเกรทยบเหซดไดค การแปรผปอาหารในรผปแบบของขคาวเกรทยบ กซเพสทอถนอมอาหาร ขคาวเกรทยบ

เหซดนทนสามารถทานเลนน กลนคผนกจบนจนาพรลก และรจบประทานไดคทจนงเดซกและผผคใหญน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดคคาว อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ดจาเนลนการจจดตจนงโรงเรสอนและเพาะปลผกเหซด นจาเหซดทททไดคมาแปรรผป โดยแปรรผปเปปนขคาวเกรทยบ
เหซด และกะหรททปปจ บไสคเหซด เพสทอนจาไปจจาหนนาย โดยมทกลดนมเปปาหมาย คสอ คนทดกเพศทดกวจยสามารถ
รจบประทานไดค สามารถเขคาถถงกลดนมลผกคคาไดคหลากหลาย โดยจะจจดจจาหนนายใหคกจบผผคบรลโภคและ
คนในชดมชนภายในตจาบล และพสนนทททใกลคเคทยง มทชนองทางการจจาหนนายสลนคคาทททหลากหลายชนอง
ทาง ทจนง OFFLINE ONLINE  เชนน Facebook Line Shopee มทการเพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธโดยใชค
บรรจดภจณฑธททททจนสมจยและสวยงาม มทการโปรโมทสลนคคาในทดกชนองทาง เพสทอยกระดจบผลลตภจณฑธ 
ทจนงยจงสรคางคดณคนาใหคกจบผลลตภจณฑธ ทจาใหคสามารถสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชนดควย

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 17 / 267



PS65032434 : ของตดอนกดดคดนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมกระบวนการ การพจฒนาแนวทาง วลธทผลลตสลนคคาและบรลการใหคมทรผปแบบใหมนททททจน

สมจยมากขถนน อาจจะเปปนการลดขจนนตอนกระบวนการผลลตใหครวดเรซวมากขถนน เพสทอประหยจดตคน

ทดนและเวลา

ใชคเทคโนโลยทเพสทอชนวยในการออกแบบสลนคคา คลดคคน และผลลตสลนคคาในรผปแบบตนางๆ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานสจงคมวลทยา

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาดลนสอ พวงกดญแจ

รนยละเออยด : พวงกดญแจและกระเปปาผคาธรรมดาซถทงมทขายตามรคานทจทวไปหาซสนอไดคงนายๆ ราคา

ไมนแพง แตนพอนจามาทจาเปปนรผปทททมทเอกลจกษณธเฉพาะตจวซถทงมทความสวยงามอยผนในตจว มาประดจบ

ตกแตนงใหคสวยงามเปปนทททนนาดถงดผดใหคลผกคคาสนใจและสามารถเพลทมมผลคนาใหคแกนสลนคคานจนนไดคเทนา

ตจว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดคคาว อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ภายในกลดนม กศน. ตจาบลกดดคคาว มทชนองทางการจจาหนนายสลนคคาทททหลากหลายชนองทาง เปปนการ
สรคางคดณคนาใหคกจบผลลตภจณฑธ ทจาใหคคนในชดมชนมทรายไดคเพลทมมากขถนน โดยจะมทการจจดตจนงศผนยธ
จจาหนนายสลนคคาผลลตภจณฑธชดมชน ตจาบลกดดคคาว อจาเภอกดฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ ผลลตภจณฑธ
ทททจจาหนนาย ไดคแกน กระเปปา หมวก รนม แมส และอสทนๆ โดยมทกลดนมเปปาหมาย คสอ สามารถเขคาถถงกลดนม
ลผกคคาไดคหลากหลาย โดยจะจจดจจาหนนายใหคกจบผผคบรลโภคและคนในชดมชนภายในตจาบลรวมถถงพสนนททท
ใกลคเคทยง มทชนองทางการจจาหนนายสลนคคาทททหลากหลายชนองทาง ทจนง OFFLINE ONLINE  เชนน 
Facebook Line Shopee มทการเพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธโดยออกแบบผลลตภจณฑธและใชคลวดลายททท
ทจนสมจยและสวยงาม มทการโปรโมทสลนคคาในทดกชนองทาง เพสทอยกระดจบผลลตภจณฑธ ทจนงยจงสรคางคดณ
คนาใหคกจบผลลตภจณฑธ ทจาใหคสามารถสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชนดควย

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 18 / 267



PS65014999 : ยกระดพบรนยไดดชดมชนทตองเทอชยวผสดไทยดดวยสมดนไพรสตงเสรรมสดขภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชค Knowledge management เขคามาจจดการความรผคภายในกลดนม

นวจตกรรมเชลงกระบวนการในดคานการผลลตและพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ใชคแพลตฟอรธมออนไลนธ เขคามาชนวยในการขยายชนองทางการจจาหนนายใหคครอบคลดม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ชดดอบสมดนไพรอลนทรทยธและลผกประคบเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : 1)ชดดอบสมดนไพรอลนทรทยธเพสทอสดขภาพขนาด 200 กรจม + กระโจม 1 ชลนน ราคา 

990 บาท, 2) ลผกประคบจากสมดนไพรอลนทรทยธ บรรจด 200 กรจม ราคา 150 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดหวคา อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมพจฒนาอาชทพสตรท กลดนมสมดนไพรขจนตลธรรม

ออนไลนฑ : เพจFacebook เทททยวใหคสดดทททกดดหวคา และแอพพลลเคชจทน TRAVEL KUDWA

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

โมเดลธดรกลจแบรนดธสมดนไพรมาลจยมทองคธประกอบ ดจงนทน 1) Key Partners คสอ การทจางานรนวมกจน
ของเกษตรกร คนในชดมชน ปราชญธชาวบคาน กลดนมสมดนไพรขจนตลธรรม กลดนมพจฒนาอาชทพสตรท
บคานกดดหวคา กลดนมอนดรจกษธศลลปหจตถกรรมมาลจยไมคไผนและหนนวยงานทททเกททยวขคอง 2) Key 
Activities ไดคแกน การตรวจสอบและควบคดมคดณภาพการผลลต การออกแบบผลลตภจณฑธ, บรรจด
ภจณฑธ และขจนนตอนการจจาหนนายผลลตภจณฑธ มททจนงจจาหนนายในพสนนททท (ผลลตภจณฑธ+บรลการทนองเทททยว
เชลงสนงเสรลมสดขภาพ) จจาหนนายผนานสสทอออนไลนธ 3) Key Resources หลจกทททใชค ดจงนทน 1. วจตถดดลบใน
การผลลต(สมดนไพรอลนทรทยธทททมทคดณภาพปลอดสารเคมท)และวจสดดอดปกรณธ 2. แรงงานผลลต (กลดนม
สมดนไพรขจนตลธรรม,กลดนมสมดนไพรขจนตลธรรม,กลดนมอนดรจกษธศลลปหจตถกรรมมาลจยไมคไผน,ปราชญธ
ชาวบคาน) 3.ดคานความรผค (มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธและกระทรวงการอดดมศถกษา วลทยาศาสตรธ วลจจย
และนวจตกรรม) 4) Value Propositions ไดคผลลตภจณฑธปลอดสารเคมท,บรรจดภจณฑธมทลวดลายททท
รนวมสมจย,ชนองทางการจจาหนนายทททหลากหลาย,บรลการหลจงการขาย,ไดคผนอนคลายและสดขภาพ 5) 
Customer Relationships เนคนการจจาหนนายผลลตภจณฑธทททสรคางความประทจบใจแกนกลดนมลผกคคา6) 
Channels มทการจจดจจาหนนาย 2 ชนองทางดจงนทน 1) มทหนคารคานในการจจดจจาหนนายทางออฟไลนธ (
ศผนยธจจาหนนายผลลตภจณฑธชดมชน + บรลการทนองเทททยวเชลงสนงเสรลมสดขภาพ )  และออนไลนธ  (สสทอโซ
เซทยลมทเดทยและจจาหนนายผนานสสทอออนไลนธ ไดคแกน เพจFacebook เทททยวใหคสดดทททกดดหวคา และแอ
พพลลเคชจทน TRAVEL KUDWA 7) Customer Segments เปปนคดณแมนหลจงคลอด วจยผผคสผงอายด 
กลดนมคนรจกสดขภาพและบดคคลทจทวไป 8) Cost Structure ไดคแกน แรงงานการผลลต วจตถดดลบและ
วจสดดอดปกรณธ คนาขนสนงและคนาใชคจนายเบซดเตลซด  9) Revenue Streams ไดคตจนงยอดขาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 20,000
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PS65017707 : ยกระดพบรนยไดดชดมชนทตองเทอชยวผสดไทยดดวยกนรออกแบบเสชนอทอมชอปปกลนยอพตลพกษณฑรตวมสมพย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมการจจดการความรผคผนานกระบวนการ KM

นวจตกรรมเชลงกระบวนการ ใชคกจบกระบวนการพจฒนาสลนคคา

นวจตกรรมการบรลการ โดยใชคแพลตฟอรธมออนไลนธในการเพลทมชนองทางการตลาดทททครอบ

คลดม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอผผคไทยลายอจตลจกษณธ

รนยละเออยด : เสสนอพสนนเมสอง ผคาฝปาย สทจากธรรมชาตล ตจดเยซบประณทต ดผแลรจกษางนาย ระบาย

อากาศไดคดท มทความเปปนอจตลจกษณธผนานการปปกลวดลายในเสสนอทอมสอทททมทความรนวมสมจย มทการ

เลนาเรสทองราวผนานลวดลายอจตลจกษณธทคองถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดหวคา อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมอาชทพสตรท

ออนไลนฑ : เพจ Facebook เทททยวใหคสดดทททกดดหวคา และแอพพลลเคชจทน TRAVEL KUDWA

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

โมเดลธดรกลจหจวใจชดมชนผผคไทยกดดหวคามทองคธประกอบ ดจงนทน 1) Key Partners คสอ การทจางานรนวม
กจนของเกษตรกร คนในชดมชน ปราชญธชาวบคาน กลดนมพจฒนาอาชทพสตรทบคานกดดหวคา กลดนม
อนดรจกษธศลลปหจตถกรรมมาลจยไมคไผนและหนนวยงานทททเกททยวขคอง 2) Key Activities ไดคแกน การคจด
สรรผคาทอมสอและทจาการตรวจสอบและควบคดมคดณภาพการผลลต การออกแบบผลลตภจณฑธ,
บรรจดภจณฑธ และขจนนตอนการจจาหนนายผลลตภจณฑธ มททจนงจจาหนนายในพสนนทททและจจาหนนายผนานสสทอออ
นไลนธ 3) Key Resources หลจกทททใชค ดจงนทน 1. วจตถดดลบในการผลลต ไดคแกน ผคาฝปายทอมสอและวจสดด
อดปกรณธ  2. แรงงานผลลต ไดคแกน กลดนมพจฒนาอาชทพสตรทบคานกดดหวคา กลดนมอนดรจกษธศลลป
หจตถกรรมมาลจยไมคไผนและคนในชดมชนทททมทความสนใจเขคารนวมกลจกรรม 3.ทดนทางการเงลน 4. ดคาน
ความรผค ไดคจากคจาแนะนจาของปราชญธชาวบคาน มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธและกระทรวงการอดดม
ศถกษา วลทยาศาสตรธ วลจจยและนวจตกรรม (อว.) 5.ดคานการตลาด คสอ การสรคางเพจ แอพพลลเค
ชจทน 4) Value Propositions ไดคผลลตภจณฑธทททมทคดณภาพมทการรองรจบมาตรฐานจากสจานจกงาน
พจฒนาชดมชน มทการปปกลวดลายทททมทความรนวมสมจย ผนานการเลนาเรสทองราวผนานลวดลายอจต
ลจกษณธทคองถลทน 5) Customer Relationships เนคนการจจาหนนายผลลตภจณฑธทททสรคางความประทจบ
ใจแกนกลดนมลผกคคา 6) Channels มทการจจดจจาหนนาย 2 ชนองทาง ไดคแกน ออฟไลนธทททกลดนมอาชทพสตรท 
ออนไลนธ ไดคแกน เพจ Facebook เทททยวใหคสดดทททกดดหวคา และแอพพลลเคชจทน TRAVEL KUDWA 7) 
Customer Segments หนนวยงานราชการและบดคคลทจทวไป     
8) Cost Structure ไดคแกน แรงงานการผลลต วจตถดดลบและวจสดดอดปกรณธ คนาขนสนงและคนาใชคจนาย
เบซดเตลซด 9) Revenue Streams ไดคตจนงยอดขายผลลตภจณฑธ 30,000 บาท/เดสอน

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65009168 : กนรจพดกนรควนมรสดทนงกนรตลนด เพชชอพพฒนนวรสนหกรจชดมชนในกนรผลรตภพณฑฑถพชวลรสง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมการตลาดออนไลนธ และการสสทอสาร

เทคโนโลยทการนจาเสนอดควยการถนายภาพ และตกแตนงรผปภาพ

เทคโนโลยทการสนงเสรลมการขายดควยการไลนธสด

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ถจทวแปรรผป

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธถจทวลลสงแปรรผปประกอบไปดควย ถจทวตจด  นจนาพรลกเผาถจทวลลสง คดณคนา

ทางอาหารทททลผกคคาจะไดครจบคสอ โปรตทนและพลจงงานสผง กรดอะมลโน เสคนใยอาหาร จถงสนงผลใหค

การรจบประทานไดคประโยชนธถจทวลลสง ซถทงชนวยในเรสทองของการขจบถนายไดคงนาย ทคองไมนผผก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.จดมจจง อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : U2T ตดคมโฮมฮจกแพง จดมจจง

ออนไลนฑ : U2T ตดคมโฮมฮจกแพง จดมจจง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

กลดนมลผกคคา – เปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในพสนนททททดกภผมลภาคในประเทศไทย ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 6 
ปปขถนนไป
ชนองทางการจจดจจาหนนาย - ชนองทางจจาหนนายผนานทางออนไลนธ ( เพจ Facebook , Lazada , 
Shopee , Line )  และจจาหนนายผนานพนอคคาคนกลาง รวมถถงจจาหนนายทททบคานของสมาชลกในกลดนม
คดณคนาทางอาหาร - คดณคนาทางอาหารทททลผกคคาจะไดครจบคสอถจทวลลสงเปปนแหลนงของโปรตทนและ
พลจงงานสผง รวมถถงมทกรดอะมลโนอทกหลายชนลดทททจจาเปปนตนอรนางกายและมทเสคนใยอาหารใน
ปรลมาณมากเชนนเดทยวกจบสจบปะรด จถงสนงผลใหคการรจบประทานไดคประโยชนธถจทวลลสง ซถทงชนวยใน
เรสทองของการขจบถนายไดคงนาย ทคองไมนผผก
กระบวนการผลลต - กระบวกการผลลต เรลทมจากการปลผกถจทวลลสงจากแปลงทททไดคมาตรฐานปลอด
สาร ไปสผนการเกซบเกททยว การคจดสรร การตาก การผลลตและบรรจดภจณฑธ ซถทงระหวนางกระบวนการ
เหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจดจจาหนนายสลนคคา
ทรจพยากร – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควยสผตรในการทจาถจทวตจด เนยถจทว นจนาพรลกเผาถจทว
ลลสงวจตถดดลบทททสะอาดปลอดภจยตนอผผคบรลโภค แรงงานทททใชคในการผลลตเปปนสมาชลกในกลดนมวลสาหกลจ
ชดมชนถจทวลลสง
หนนวยงานทททเกททยวขคอง – ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมท เกษตร
อจาเภอกดฉลนารายณธ พจฒนาชดมชนอจาเภอกดฉลนารายณธ ม.กาฬสลนธดธ     
ตคนทดน – ตคนทดนจะประกอบไปดควยคนาวจตถดดลบ  บรรจดภจณฑธ คนาการตลาด และคนาสาธารณผปโภค
ตนางๆ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,230

หนคา 21 / 267



PS65009174 : กนรจพดกนรควนมรสดทนงกนรตลนด เพชชอพพฒนนวรสนหกรจชดมชนในกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑขดนว
เหนอยวกลดตมนนแปลงใหญต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมการตลาดออนไลนธ และการสสทอสาร

เทคโนโลยทการนจาเสนอดควยการถนายภาพ และตกแตนงรผปภาพ

เทคโนโลยทการสนงเสรลมการขายดควยการไลนธสด

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเหนทยวแปรรผป

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธขคาวเหนทยวแปรรผปประกอบไปดควย มากาลองขคาวแตตน คดณคนาทาง

อาหารทททลผกคคาจะไดครจบจากขคาวคสอคารธโบไฮเดรต นจนาตาลซผโครส นจนาตาลเดกซธทรลน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.จดมจจง อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : U2T ตดคมโฮมฮจกแพง จดมจจง

ออนไลนฑ : U2T ตดคมโฮมฮจกแพง จดมจจง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

กลดนมลผกคคา – เปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในพสนนททททดกภผมลภาคในประเทศไทย ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 6 
ปปขถนนไป
ชนองทางการจจดจจาหนนาย -ชนองทางจจาหนนายผนานทางออนไลนธ ( เพจ Facebook , Lazada , 
Shopee , Line )  และจจาหนนายผนานพนอคคาคนกลาง รวมถถงจจาหนนายทททบคานของสมาชลกในกลดนม
คดณคนาทางอาหาร - คดณคนาทางอาหารทททลผกคคาจะไดครจบจากขคาวคสอคารธโบไฮเดรต ขคาวทดกชนลดมท
คารธโบไฮเดรตเปปนสนวนประกอบรคอยละ 70-80 ซถทงเปปนแปปงเกสอบทจนงหมด มทนจนาตาลซผโครส 
(sucrose) และนจนาตาลเดกซธทรลน (dextrin) เลซกนคอย 
โปรตทน มทโปรตทนไมนมาก อยผนระหวนางรคอยละ 7-8 ในขคาวเจคา และรคอยละ 11-12 ในขคาวสาลท
วลตามลนและแรนธาตด ในขคาวกลคองจะมทวลตามลนและแรนธาตดสผงกวนาขคาวขาว ทททเหซนไดคชจดคสอ ธาตด
ฟอสฟอรจส ธาตดแมกนทเซทยม ไนอาซลน และวลตามลนบท 1
กระบวนการผลลต - กระบวกการผลลต เรลทมจากการปลผกขคาวเหนทยวจากแปลงทททไดคมาตรฐาน
ปลอดสารเคมท ไปสผนการเกซบเกททยว การคจดสรร การตาก การผลลตและบรรจดภจณฑธ ซถทงระหวนาง
กระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจด
จจาหนนายสลนคคา
ทรจพยากร – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควยสผตรในการทจามากาลองขคาวแตตน วจตถดดลบททท
สะอาดปลอดภจยตนอผผคบรลโภค แรงงานทททใชคในการผลลตเปปนสมาชลกในกลดนมวลสาหกลจชดมชนขคาว
เหนทยวนาแปลงใหญน
หนนวยงานทททเกททยวขคอง – ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมท เกษตร

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 6,900

หนคา 22 / 267



PS65011758 : วพสดดปรพบปรดงดรนคสวพงเวรน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สนงตรวจธาตดอาหารเพสทอพจฒนาผลลตภจณฑธ

ปรจบปรดงและเพลทมสนวนผสมใหคมทธาตดอาหารทททเหมาะสมสจาหรจบพสช

บรรจดภจณฑธทททไดคมาตรฐาน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : วจสดดปรจบปรดงดลน ตราคผวจงเวลน

รนยละเออยด : วจสดดปรจบปรดงดลน ขนาดบรรจดภจณฑธมทขนาด 5 และ 15 กลโลกรจม- สนวนผสมมทดจง

นทนตะกอนหมคอกรองโรงงานอคอย , แกลบหมจก , มผลสจตวธ , รจาขคาว , โดโลไมตธ , กากนจนาตาล , เชสนอ

ราไตรโครเดอมนา/เมทาไรเซทยม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.แจนแลน อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนเกษตรยจทงยสนตจาบลแจนแลน

ออนไลนฑ : ออนซอนแจนแลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- พจนธมลตรหลจก
องคธการบรลหารสนวนตจาบลแจนแลน , สจานจกงานเกษตรอจาเภอกดฉลนารายณธ , เครสอขนายวลสาหกลจ
ชดมชน , เกษตรผผคเลทนยงวจว , โรงงานนจนาตาลมลตรกาฬสลนธดธ , โรงสทขคาวชดมชน
- กลจกรรมหลจก
ออกแบบบผธประชาสจมพจนธธสลนคคา , ใหคบรลการและใหคขคอมผลลผกคคา , การบรลหารวจสดดอดปกรณธ แรง
งาน , การพจฒนาสลนคคาและบรลการ
- ขคอเสนอคดณคนา
บรรจดภจณฑธมทหลายขนาด , วจสดดทททมาจากชดมชน , สรคางความมจทนคงดคานรายไดค , ดคานอาชทพ ,ดคาน
สดขภาพใหคกลดนมเครสอขนายวลสาหกลจ , เขคาถถงปปจจจยการผลลตทททมทมาตรฐานและราคาทททยดตลธรรม
- ลผกคคาสจมพจนธธ
จจดทจาสสทอสลทงพลมพธและออนไลนธ , Social Network , โปรโมชจทน , บรลการสนง , ระบบสมาชลก
 - กลดนมลผกคคา
รคานขายตคนไมค , ผผคปลผกไมคสวยงาม , สมาชลกในกลดนม , เกษตรกรททททจาอลนทรทยธ
- ทรจพยากรหลจก
แรงงานคน , รคานคคาทททฝากขาย , ฐานลผกคคาทททซสนอซจนา , เครสทองจจกรทททใชคทดนนแรงงาน
 - ชนองทางการจจาหนนาย
รคานคคาประชารจฐหมผนบคาน , รคานขายปดปยในอจาเภอ , รคานขายตคนไมคในอจาเภอ
- ออนไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 50,000

หนคา 23 / 267



PS65012359 : ผดนขนวมดนรวมใจ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.จจกรเยซบผคาเพสทอชนวยในการลดระยะเวลาในการทจาผลลตภจณฑธแตนละชลนนไดคเรซวขถนน

2.พจฒนา  Packaging Design คดณภาพ และมาตรฐานในการทจาบรรจดภจณฑธ

3.อบรมอทคอมเมลรธซ  Page Facebook และ Line Platform

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาขาวมคารวมใจ

รนยละเออยด : พจฒนาผลลตภจณฑธจากผคาขาวมคาเปปนหมวกและกระเปปาใหคมทความหลากหลาย มท

ความทจนสมจยและใหคเหมาะกจบทดกชนวงวจย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.แจนแลน อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : การบอกปากตนอปาก

ออนไลนฑ : ออนซอนแจนแลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- พจนธมลตรหลจก
องคธการบรลหารสนวนตจาบลแจนแลน กศน. ตจาบลแจนแลน พจฒนาชดมชน
- กลจกรรมหลจก
ออกบผธ/แสดงสลนคคา โฆษณาสลนคคา
- ขคอเสนอคดณคนา
แพซคเกจเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอมเปปนอจตลจกษณธประจจาตจาบลแจนแลน
- ลผกคคาสจมพจนธธ
บรลการขนสนง จจดทจาสสทอโฆษณาโปรโมชจทน ออนไลนธ/หนคารคาน
- กลดนมลผกคคา
Connect Organize ผผคทททชสทนชอบสลนคคาผลลตภจณฑธพสนนเมสอง
- ทรจพยากรหลจก
แรงงานคน (ผผคสผงอายด/ผผควนางงาน) ผผคเชททยวชาญในการสอนพจฒนาการ
- โครงสรคางรายไดค
ตคนทดนในการผลลต คนาบรลการ/คนาขนสนง คนาโฆษณา/คนาสถานททท
- กระแสรายไดค
จากการขายปลทก-สนง การโฆษณา online ออกบผธ
- ชนองทางการจจาหนนาย
Onile/offine จจดบผธ ออกนลทรรศการ เครสอขนายวลสาหกลจชดมชน จจาหนนายปลทก-สนง ไปรษณทยธ (

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,920

หนคา 24 / 267



PS65026277 : ชนชงกพญชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

การใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรธมาประยดกตธ

การออกแบบโลโกค

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคดมแสงและความรคอน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ชาชงกจญชา (ภผวาไท)

รนยละเออยด : ชาชงกจญชา เปปนเครสทองดสทมชาชง มทสนวนประกอบคสอ ใบกจญชา(พจนธดธ

หางกระรอกภผพาน),ใบเตย และใบหญคาหวาน มทสรรพคดณเปปนยาบจารดงโลหลต ชนวยทจาใหครผคสถก

ผนอนคลาย สดชสทน ชนวยใหคนอนหลจบสบาย รจกษาอาการวลงเวทยนศทรษะ ปวดศทรษะหรสอไมเกรน 

และชนวยบรรเทาอาการเจซบปวด เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาโก อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจสมดนไพรเดชาสมงาม

ออนไลนฑ : เบลทงแยงแพงนาโก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ชาชงกจญชาเปปนเครสทองดสทมสมดนไพร ชนวยผนอนคลาย สดชสทน ชนวยใหคนอนหลจบสบาย รจกษาอาการ
วลงเวทยนศทรษะ ปวดศทรษะ ไดคเลซงเหซนโอกาสในการเพลทมมผลคนาเพลทมใหคกจบผลลตภจณฑธ จถงจจดทจาหคอง
มาตรฐานผนานอย. ตามทททกฎหมายกจาหนด เพสทอใหคผลลตภจณฑธมทมาตรฐานมากยลทงขถนน และมทฐาน
การตลาดรองรจบมากขถนนทจนงในและนอกประเทศ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 7,500

หนคา 25 / 267



PS65027751 : ลสกประคบใบกพญชนเพชชอสดขภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

การใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรธ

การออกแบบโลโกค

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคดมแสงและความรคอน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธลผกประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพ  (ภผวาไท)

รนยละเออยด : ลผกประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพ ทจามาจากสมดนไพร 18 ชนลด รวมทจนงใบกจญชา 

ผนานกระบวนการทจาความสะอาดแลควนจามาหจทนหรสอสจบใหคเปปนชลนนตามตคองการ   นจามาหนอรวม

กจนในผคาใหคไดครผปทรงกลม วลธทใชคคสอ ใชคนาบหรสอกดประคบสนวนตนางๆของรนางกายเพสทอทจาใหค

กลคามเนสนอผนอนคลาย เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาโก อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจสมดนไพรเดชาสมงาม

ออนไลนฑ : เบลทงแยงแพงนาโก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธลผกประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพ  ชนวยบรรเทาอาการปวดเมสทอย เคลซดขจดยอก และ
ฟกซจนา ซถทงทางททมงาน U2T for BCG ตจาบลนาโก  ไดคเลซงเหซนโอกาสในการสรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบ
ผลลตภจณฑธ จถงมทแนวคลดในการจจดทจาหคองมาตรฐานผนาน อย. ตามทททกฎหมายกจาหนด เพสทอผลลต
และจจดจจาหนนายผลลตภจณฑธลผกประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพอยนางยจทงยสนและมทประสลทธลภาพ 
พรคอมทจนงหาชนองทางในการจจดจจาหนนายผลลตภจณฑธลผกประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพทททหลาก
หลายมากขถนน เพสทอทททจะสามารถเขคาถถงกลดนมลผกคคาเปปาหมายทททมทความสนใจในผลลตภจณฑธลผก
ประคบใบกจญชาเพสทอสดขภาพอยนางแทคจรลง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 70,000

หนคา 26 / 267



PS65012228 : สตงเสรรมและพพฒนนสรนคดนพชนนบดนนประจนนตนนบลนนขนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การเลสอกใชคสทผคาในการตจดเยซบ

การออกแบบการตจดเยซบเสสนอพสนนบคาน

การออกแบบอจตลจกษณธลวดลายแถบผคาของตจาบล

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอพสนนบคานลาย  "รคอยรวมใจไทนาขาม"

รนยละเออยด : เสสนอพสนนบคานลาย  "รคอยรวมใจไทนาขาม"เสสนอผผคชายขายราคา  590/ตจวเสสนอ

ผผคหญลงขายราคา  490/ตจว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาขาม อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ผลลตและจจดจจาหนนายเสสนอพสนนบคานลาย  "รคอยรวมใจไทนาขาม" ซถนงเปปนสลนคคาพสนนบคานประจจาตจาบล  
โดยผนานชนองทางออนไลนธและออฟไลนธ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 27 / 267



PS65012978 : สตงเสรรมและพพฒนนสรนคดนพชนนบดนนประจนนตนนบลนนขนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบแถบผคา

การทอ

การตจดเยซบ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แถบผคา "ลายรคอยรวมใจไทนาขาม"

รนยละเออยด : แถบผคา "ลายรคอยรวมใจไทนาขาม" แถบผคาทททมทอจตลจกษณธโดดเดนนเปปนของชาว

ตจาบลนาขาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาขาม อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตแถบผคาลาย "รคอยรวมใจไทนาขาม" และจจดจจาหนนายใหคกจบกลดนมชาวบคาน หนนวยงานราชการ 
หรสอผผคทททมทความตคองการนจาแถบผคาไปใชคในการตจดเยซบเสสนอพสนนบคานสตรทและบดรดษ รวมถถงนจาไป
ประดจบตกแตนงบนวจสดดอสทน ๆ เพสทอใหคเกลดความสวยงาม และเปปนอจตลจกษณธทททโดดเดนนไมนเหมสอน
ใคร

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,800

หนคา 28 / 267



PS65015485 : พพฒนนและยกระดพบสมดนไพรรนงจชด สมดนไพรลดนงพรษตกคดนงทนงเกษตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบและพจฒนาตผคอบสมดนไพรพลจงงานแสงอาทลตยธ เพสทอใชคสจาหรจบตากใบรางจสด

การทจาสสทอออนไลนธชนวยในการประชาสจมพจนธธสลนคคา

การแปรรผปผลลตภจณฑธใหมนจากวจตถดดลบทททมทภายในชดมชน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สบผนสมดนไพรรางจสด ,ชาชงรางจสด

รนยละเออยด : 1.เปปนสบผนทททมทกลทเซอรทนเปปนสนวนประกอบสจาคจญสนวนหลนอลสทนเหมสอนมอยซธเจอรธ

ไรเซอรธ เพสทอปกปปองผลวไมนใหคแหคงใบรางจสดชนวยขจบถอนสารพลษ สารเคมท2.ชาชงรางจสด ชนวย

ขจบลคางสารพลษทททมทการตกคคางในรนางการ  ขคอควรระวจง-ไมนควรรจบประทานตลดตนอกจนนานเกลน 

30 วจน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บจวขาว อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนดอนอดมรจว

ออนไลนฑ : Thaistylebk_u2t

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธสมดนไพรรางจสด เปปนทรจพยากรธรรมชาตลทททมทภายในชดมชม ทางผผคปฎลบจตลงานจถงไดคคลด
คคนผลลตภจณฑธสบผนและถดงชาชงเพสทอสดขภาพ โดยมทสรรพคดณชนวยขจบสารพลษออกจากรนางกาย
และชนวยลดระดจบนจนาตาลในเลสอดไดคดท สามารถใชคไดคทดกเพศทดกวจย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,500

หนคา 29 / 267



PS65025529 : กนรพพฒนนผงกลดวยอนหนรแหตงอนนคต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบและพจฒนาตผคอบกลควยพลจงงานแสงอาทลตยธ

การนจาสสทอออนไลนธชนวยในการประชาสจมพจนธธสลนคคา

การแปรรผปผลลตภจณฑธใหมนจากวจตถดดลบทททมทภายในชดมชน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการแปรรผปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผงกลควย

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธผงกลควย ทจาจากกลควยแทคๆ ไมนผสมแปปงและนจนาตาล สามารถนจามา

ทจาขนมไดคหลายอยนาง เชนน ขนมปปงครจวซองตธ บราวนทท และผงกลควยยจงชนวย แกคโรคกระเพาะ

อาหาร กรดไหลยคอนไดค เปปนผลลตภจณฑธเพสทอสดขภาพรสชาตลดท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บจวขาว อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนบคานดอนอดมรจว

ออนไลนฑ : ThaistyleBK_u2t

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตภจณฑธผงกลควยอาหารแหนงอนาคต เปปนทรจพยากรธรรมชาตลทททในชดมชนกจาลจงเพาะปลผกกจน
มาก  จถงมทแนวความคลดชนวยสนงเสรลมชาวบคาน ในการแปรรผปผลลตภจณฑธ ใหคมทรายไดคจากการแปร
รผปสลนคคาหลากหลายทาง  เพราะผงกลควยสามารถใชคเปปนยารจกษาโรคไดค และนจาผงกลควยมาทจา
เปปนขนม ตนอยอดไดคอทกหลายอยนาง สามารถรจบประทานไดคทดกเพศ ในราคาทททจจบตคองไดค โดยมท
การสจทงซสนอผนานชนองทางออนไลนธ และผนานชนองทางออฟไลนธ  เพสทอความสะดวกในการสจทงซสนอของ
ผผคบรลโภค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,500

หนคา 30 / 267



PS65014715 : กนรพพฒนนวพสดดชอวภนพปรพบปรดงดรน ตรนถพชว,TRA THUA BIO SOIL ENHANCER

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ปรจบแรนธาตดในดลนปลผกใหคเหมาะสมเพสทอใชคในการเพาะปลผก

ออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธ

พจฒนาชนองทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลนธ (E-commerce)

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : TRA THUA BIO SOIL ENHANCER

รนยละเออยด : พจฒนาดลนในการปลผกพสชใหคมทธาตดอาหารทททครบถควน เหมาะสมกจบการเพาะปลผก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สมสะอาด อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : TRA THUA BIO SOIL ENHANCER

ออนไลนฑ : สมสะอาด upgrade

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.พจฒนาผลลตภจณฑธ
2.พจฒนาบรรจดภจณฑธ
3.สรคางคอนเทนตธลงโซเชททยลมทเดทย
4.  ทจาการตลาดทจนงออนไลน และออนไซดธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 31 / 267



PS65014920 : แปรรสปผลรตภพณฑฑจนกถพชวลรสง (ถพชวตพด)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ตนอยอดและพจฒนาสผตรผลลตภจณฑธ

ออกแบบและพจฒนาบรรจดภจณฑธและโลโกค

พจฒนาชนองทางการตลาดโดยเฉพาะตลาดออนไลนธ (E-commerce)

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สมสะอาดตระกผลถจทว,SOMSAARD PEANUT

รนยละเออยด : แปรรผปผลลตภจณฑธทางการเกษตร (ถจทวลลสง) ในรผปแบบถจทวตจดโดยพจฒนารส

ชาตลและ การบรรจดภจณฑธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สมสะอาด อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สมสะอาด upgrade

ออนไลนฑ : สมสะอาด upgrade

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ตนอยอดผลลตภจณฑธนทนจากเดลมสลนคคาถจทวตจดใหคเปปนผลลตภจณฑธใหมนและพจฒนาบรรจดภจณฑธใหคนนา
สนใจมากยลทงขถนนเพสทอขยายตลาดผผคบรลโภคและเพลทมยอดขาย ตามแผนธดรกลจ 
https://drive.google.com/drive/folders/1_78OiZckJpo4PL3L7VLN5BfcOvIdmo_7?u
sp=sharing

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 15,500

หนคา 32 / 267



PS65018014 : โครงกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑขดนวซดอมมชอ(ตรนชนวนนไชโย)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การทจาตราสลนคคาใหคมทรผปแบบทจนสมจย

การแปรรผปขคาวใหคมทหลายขนาด ตามความตคองการของลผกคคา

การเพลทมมผลคนาจากขคาวซคอมมสอ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวซคอมมสอ(ตราชาวนาไชโย)

รนยละเออยด : เปปนขคาวทททไดคจากการตจาดควยครกกระเดสทอง มทความสมบผรณธของวลตามลนตนางๆ 

ซถทงไมนถผกทจาลายในระหวนางกระบวนการตนางๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สามขา อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานภผมลทรจพยธ ตจาบลสามขา อจาเภอกดฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : หมายเลขโทรศจพทธ 0631309867

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

พจฒนาและตนอยอดผลลตภจณฑธขคาวซคอมมสอใหคเกลดความนนาสนใจ สรคางความเขคาใจในดคานคดณคนา
ทางโภชนาการใชคกจบลผกคคาและทางททมงานกซจะนจาสลนนคคาไปเสนอขายตามรคานคคาในพสนนตจาบลสาม
ขาและตจาบลใกลคเคทยงพรคอมทจนงจะวางขายในออนไลนธ เชนน facebook , Line , Lazada , 
Shopee เปปนตคน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 2,650
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PS65018238 : สนมขนผดนลนยเกลยดเตตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การสรคางผลลตภจณฑธขถนนมาใหมนใหคทจนสมจย

การเพลทมมผลคนาจากผคาลายเกลซดเตนา

การจจดทจาผลลตภจณฑธผคาลายเกลซดเตนาใหคมทความหลากหลาย

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธจากผคาลายเกลซดเตนา (กระเปปา,กลจฟตลดผม, ผคาคลดนมไหลน, 

ผคาหนม)

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธจากผคาลายเกลซดเตนา(กระเปปา,กลจฟตลดผม, ผคาคลดนมไหลน, ผคาหนม) 

สามารถใชคผลลตภจณฑธไดคตามความเหมาะสมเพสทอเสรลมสรคางบดคลลกภาพทททดท และเพสทอความสวย

งาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สามขา อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานภผมลทรจพยธ ตจาบลสามขา อจาเภอกดฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : หมายเลขโทรศจพทธ 0631309867

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมลผกคคา – กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออก ภาคอทสานและอาศจยอยผนในพสนนททท
ใกลคเคทยง ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 16 ปปขถนนไปเปปนสนวนมาก
ชนองทางการจจาหนนาย – จจดจจาหนนาย 2 ชนองทาง คสอทางออฟไลนธ เชนน จจาหนนายทททบคาน ทททตลาด
ประชารจฐและทางออนไลนธ เชนน ทาง Facebook Line Shopee เปปนตคน
กลจกรรมหลจก - กระบวนการผลลตเรลทมจากการทอผคาลายเกลซดเตนาและนจามาตจดเยซบเปปน
ผลลตภจณฑธตนางๆ เชนน กระเปปา ผคาคลดมไหลน หมอน เสสนอผคา แลควนจาออกสผนการจจาหนนายตามชนอง
ทางตนางๆ
โครงสรคางตคนทดน – ตคนทดนจะประกอบไปดควยคนาวจสดดในการทอ การตจดเยซบ ตคนทดนคนาแรงงาน คนา
บรรจดภจณฑธ คนาการตลาดและคนาสาธารณผปโภคตนางๆ
คดณคนาของสลนคคา - ใชคเปปนเครสทองนดนงหนม ใชคเปปนของขวจญ ของใชคทจทวไป และยจงเปปนการอนดรจกษธ
ภผมลปปญญาทคองถลทน
ความสจมพจนธธของลผกคคา - สรคางความนนาเชสทอถสอ  ความนนาสนใจในสลนคคาใหคกจบลผกคคา เพสทอรจกษา
ฐานลผกคคา
ทรจพยากรหลจก - ผคาลายเกลซดเตนา
แหลนงทททมาของรายไดค – รายไดคจากการทจาธดรกลจจะไดคจากการจจาหนนายผลลตภจณฑธผคาลายเกลซด
เตนา โดยจจดจจาหนนายทททบคาน ทททตลาดและการจจดจจาหนนายผนานชนองทางออนไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 6,000
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PS65010285 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑผดนทอมชอเพอมรฮนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมเพลทมชนองทางการจจดจจาหนนาย คสอ ปปจจดบจนเรามทการจจดจจาหนนายทางออนไลนธบน 

Facebook และ ออฟไลนธคสอทางหนคารคานสหกรณธเครดลตยผเนททยนบคานหนองหคางจจากจด ออ

ฟไลนธอทกหนถทงทางคสอการออกบผธ กลจกรรมตนาง ๆ เราจะมทการเพลทมชนองทางออนไลนธคสอ 

Shopee, Lazada, Instagram เพสทอการเขคาถถงสลนคคาททท มากขถนน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานมานดษยวลทยา

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอมสอเพอมลฮาว

รนยละเออยด : ผคาทอมสอเปปนการรจบซสนอสลนคคาจากกลดนมสมาชลกเพสทอกระจายรายไดคและแปรรผป

เพลทมเตลม เชนน การนจาผคาทอลายขลดเขคาไปตกแตนงเครสทองจจกสานเพสทอเพลทมมผลคนา การนจาผคาทอ

มสอลายผคาขาวมคามาทจากระเปปา การนจาเอาสไบหรสอผคาพจนคอมาทจายนาม การนจาผคาตจดเสสนอหรสอ

ผคาถดงมาแปรรผป

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองหคาง อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment - กลดนมลผกคคาเนคนเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ คน
ในชดมชน และภผมลภาคอสทนๆทททตคองชสทนชอบในผคาพสนนเมสองในแตนละภผมลภาค ไมนจจากจดเพศ ไมนจจากจด
ชนวงอายด เพราะเปปนกลดนมคนทททสนใจในการอนดรจกษธ วจฒนธรรมไทย ในเรสทองของผคาทอมสอทททมทความ
เปปนเอกลจกษณธประจจาทคองถลทนนจนนๆ หรสอภาคนจนนๆ
Customer Relationships - หลจงจากลผกคคามทการซสนอสลนคคาไปแลคว มทการตลดตาม แลกการ
ตลดตนอไวคสอบถามขคอมผลเพลทมเตลม เพราะลผกคคาสามารถเสนอความคลดเหซน ความเหซนตนางใน
สลนคคาไดค หรสอมทการแนะนจาเพสทอนจาขคอมผลของลผกคคามาปรจบปรดง ตนอยอด เพสทอใหคสลนคคาดทยลทงขถนนไป 
และเรายจงจะไดคขคอมผลการใชคงานจรลงจากตจวลผกคคา
Channels - -   การจจดจจาหนนาย 
1. ออนไลนธ ไดคแกน Facebook สหกรณธเครดลตยผเนททยนหนองหคาง จจากจด Line offce, TikTok และ 
Instagram เปปนตคน 
2. ออฟไลนธ ไดคแกน หนคารคาน OTOP ตจาบลหนองหคาง ณ บคานหนองหคาง ตจาบลหนองหคาง อจาเภอกด
ฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ และบผธจจดการแสดงสลนคคา เปปนตคน
Value Propositions - คดณคนาหรสอสลทงทททลผกคคาจะไดครจบ ลผกคคาหลจก ๆ จะแบนง ออกเปปน 2 กลดนม
1.ลผกคคาทททมทความชสทนชอบเกททยวกจบผคาทอมสอ จะไดคผคาทอมสอในรผปแบบใหมน ปกตลรผปแบบเดลมของผคา
จะสามารถนจามาเปปนผคาคลดม สไบ แตนทางเราไดคมทการนจามาแปรรผปเปปนเสสนอผคา สามารถนจามา
สวมใสนในโอกาสตนาง ๆ ซถทงผคาบคานหนองหคางเปปนผคาฝปายเขซนมสอ คสอการนจาเสคนดคายมาปปท นเปปน
เสคนๆ ทจาใหคเสคนใยดผฟผกวนาเสคนฝปายทจทวไป

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65010204 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑสรนคดนทอชระลผกเพอมรฮนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมดคานออกแบบ คสอ การเลสอกเศษผคาทททลวดลายสะดดดตา สวยงาม กซเปปนอทกหนถทง

ปปจจจยทททจะทจาใหค สลนคคาตจวนจนนสามารถทจายอดขายไดค

นวจตกรรมการประยดกตธระหวนางเศษผคาพสนนเมสอง กจบสลนคคาทททมทอยผนแลควใหคเกลดเปปนสลนคคา/บรลการ

ใหมน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พวงกดญแจตด๊กตาสาวภผไท

รนยละเออยด : ตด๊กตาพวงกดญแจสาวภผไท เปปนการนจาเศษวจสดดการแปรรผปจากเสสนอผคาเหลสอใชค 

มาตนอยอดทจาเปปนพวงกดญแจ เปปนการใชควจสดดใหคคดคมคนา ทจาใหคชนวยลดตคนทดน ในการผลลต และ

เพลทมรายไดคใหคกจบคนในชดมชน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองหคาง อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment - กลดนมลผกคคาเนคนเปปนนจกทนองเทททยว คนในชดมชน และภผมลภาคอสทนๆทททตคองชสทน
ชอบของ
Gift shop ไมนจจากจดเพศ ไมนจจากจดชนวงอายด เพราะเปปนกลดนมคนทททสนใจในการอนดรจกษธ วจฒนธรรม
ไทย และตคองการของฝาก
หรสอพวงกดญแจทททมทเอกลจกษณธประจจาทคองถลทนนจนนๆ
Customer Relationships – สอบถามคดณภาพของสลนคคา อยากใหคลผกคคามทการเสนอแนะ
วนานอกเหนสอจากพวงกดญแจทททสามารถเปปนของฝากแลคว อยากจะแนะนจาอะไรเพลทมเตลม เพสทอใหค
ทางชดมชนทจาจจาหนนายเพลทมเตลม
Channels - การจจดจจาหนนาย
1. ออนไลนธ ไดคแกน Facebook สหกรณธเครดลตยผเนททยนหนองหคาง จจากจด Line offce , TikTok และ 
Instagram เปปนตคน
2. ออฟไลนธ ไดคแกน หนคารคาน OTOP ตจาบลหนองหคาง ณ บคานหนองหคาง ตจาบลหนองหคาง อจาเภอกด
ฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ
และบผธจจดการแสดงสลนคคา เปปนตคน

Value Propositions - คดณคนาหรสอสลทงทททลผกคคาจะไดครจบ ลผกคคาหลจก ๆ จะแบนง ออกเปปน 2 กลดนม
1.ลผกคคาทจทวไป คนในชดมชนทททเลซงเหซนคดณคนาของเศษวจสดดของผคา
สามารถนจามาใหคกนอประโยชนธสผงสดดโดยการนจามาแปรรผปเปปนพวงกดญแจตด๊กตา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 1,300
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PS65017480 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑผดนทอมชอ(ยตนมนดอยภสไท)เพชชอเพรชมมสลคตนผลรตภพณฑฑตนนบลเหลตนใหญต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจาสลนคคาจจดจจาหนนายผนาน Platform Online Facebook

สรคางจดดขายใหคกจบสลนคคา โดยการออกแบบลวดลายในการปปกเยซบทททเปปนเอกลจกษณธ และมท

ความทจนสมจย

เพลทมมผลคนาใหคกจบเศษผคา ดควยการออกแบบผลลตภจณฑธใหมน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ยนามนคอยภผไท

รนยละเออยด : ยนามภผไททททออกแบบใหคมทเอกลจกษณธของชาวตจาบลเหลนาใหญน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

8 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เหลนาใหญน อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมทอผคาสตรทเสสนอเยซบมสอตจาบลเหลนาใหญน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลเหลนาใหญน จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment : กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมประชาชนทจทวไปและบดคคลทททสนใจสลนคคาประเภท 
OTOP ชดมชน
Customer Relationships : มทการเพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคา เพสทอเปปนชนองตลดตนอสสทอสาร
ระหวนางผผคผลลตกจบผผคซสนอและลผกคคาสามารถตลดตนอสจทงซสนอสลนคคาไดคผนานชนองทางออนไลนธ
Channels : จจาหนนายสลนคคาทททกลดนมทอผคาหมผน 1 และจจดจจาหนนายผนาน Facebook Fanpage U2T 
ตจาบลเหลนาใหญน จจงหวจดกาฬสลนธดธ
Value Propositions : คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบจากผลลตภจณฑธ คสอ เปปนสลนคคาทททสรคางมผลคนาใหคกจบ
ชลนนผคาเหลสอใชคจากการตจดเยซบเสสนอภผไท ลจกษณะของสลนคคามทความเหมาะสมตนอคดณภาพ  
สามารถสนงเสรลมเศรษฐกลจและสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชน ทจนงยจงเปปนผลลตภจณฑธทททมทรผปแบบ
ของสลนคคาเปปนเอกลจกษณธเฉพาะตจวและไดคมทการเพลทมความสะดวก สบาย ในการเลสอกซสนอสลนคคา 
โดยการเพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคาทางออนไลนธ
Key Activities : กระบวกการผลลตสลนคคา เรลทมตคนจากการออกแบบรผปแบบและลวดลายการปปก
ของสลนคคา มทการสรคางแบรนดธของตจาบลทททมทเอกลจกษณธเฉพาะตจว และการวางแผนการตลาด
ผนานชนองทางออนไลนธ เพสทอความสะดวกตนอการขายและการใหคบรลการตนอลผกคคา
Key Resources : ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย ชลนนผคาทททเหลสอใชคจากการตจดเยซบเสสนอภผ
ไท เสคนดคาย และแรงงานจากสมาชลกในกลดนมทอผคา
Key Partners : ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมทกลดนมทอผคาหมผน 7 
และรคานขายวจตถดดลบ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,000
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PS65017766 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑผดนทอมชอ(เครชชองประดพบ)เพชชอเพรชมมสลคตนตนนบลเหลตนใหญต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจาสลนคคาจจดจจาหนนายผนาน Platform Online Facebook

เพลทมมผลคนาใหคกจบเศษผคา ดควยการออกแบบผลลตภจณฑธใหมน

สรคางจดดขายใหคกจบสลนคคา โดยการออกแบบลวดลายในการปปกเยซบทททเปปนเอกลจกษณธ และมท

ความทจนสมจย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองประดจบแฮนดธเมดเหลนาใหญน

รนยละเออยด : เครสทองประดจบแฮนดธเมดจากกลดนมทอผคาตจาบบลเหลนาใหญน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

8 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เหลนาใหญน อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมทอผคาสตรทเสสนอเยซบมสอตจาบลเหลนาใหญน

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลเหลนาใหญน จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment : กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมประชาชนทจทวไปและบดคคลทททสนใจสลนคคาประเภท 
OTOP ชดมชน
Customer Relationships : มทการเพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคา เพสทอเปปนชนองตลดตนอสสทอสาร
ระหวนางผผคผลลตกจบผผคซสนอและลผกคคาสามารถตลดตนอสจทงซสนอสลนคคาไดคผนานชนองทางออนไลนธ
Channels : จจาหนนายสลนคคาทททกลดนมทอผคาหมผน 1 และจจดจจาหนนายผนาน Facebook Fanpage U2T 
ตจาบลเหลนาใหญน จจงหวจดกาฬสลนธดธ
Value Propositions : คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบจากผลลตภจณฑธ คสอ เปปนสลนคคาทททสรคางมผลคนาใหคกจบ
ชลนนผคาเหลสอใชคจากการตจดเยซบเสสนอภผไท ลจกษณะของสลนคคามทความเหมาะสมตนอคดณภาพ  
สามารถสนงเสรลมเศรษฐกลจและสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชน ทจนงยจงเปปนผลลตภจณฑธทททมทรผปแบบ
ของสลนคคาเปปนเอกลจกษณธเฉพาะตจวและไดคมทการเพลทมความสะดวก สบาย ในการเลสอกซสนอสลนคคา 
โดยการเพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคาทางออนไลนธ
Key Activities : กระบวกการผลลตสลนคคา เรลทมตคนจากการออกแบบรผปแบบและลวดลายการปปก
ของสลนคคา มทการสรคางแบรนดธของตจาบลทททมทเอกลจกษณธเฉพาะตจว และการวางแผนการตลาด
ผนานชนองทางออนไลนธ เพสทอความสะดวกตนอการขายและการใหคบรลการตนอลผกคคา
Key Resources : ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย ชลนนผคาทททเหลสอใชคจากการตจดเยซบเสสนอภผ
ไท เสคนดคาย และแรงงานจากสมาชลกในกลดนมทอผคา
Key Partners : ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมทกลดนมทอผคาหมผน 7 
และรคานขายวจตถดดลบ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 1,500
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PS65017930 : จพกรสนนไฮงนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เลสอกวจสดด อดปกรณธทททมทมาตรฐาน เพสทอใหคผลลตภจณฑธมทคดณภาพและมาตรฐานในการจจด

จจาหนนาย

ออกแบบผลลตภจณฑธใหคทจนสมจย เพสทอตอบสนองความตคองการของลผกคคาใหคมากขถนน

ศถกษาการเพลทมชนองทางการขายแบบออนไลนธใหคมากยลทงขถนน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : Business Model Canvas – จจกรสานเหลนาไฮงาม

รนยละเออยด : ตะกรคาจจกรสานจากพลาสตลก สรคางขถนนมาจากกลดนมแมนบคานบคานสวนผถนง ตจาบล

เหลนาไฮงาม อจาเภอกดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ ในอดทตตะกรคาจจกรสานทจาจากไมคไผนซถทงเปปนวจสดด

จากธรรมชาตล แตนในปปจจดบจนไดคพจฒนามาใชคพลาสตลก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เหลนาไฮงาม อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ตะกรคาจจกสารไฮงาม กลดนมแมนบนาน หมผนบคานสวนผถนง ตจาบลเหลนาไฮงาม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/u2tlaohaingam

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment-กลดนมลผกคคาทททเปปนประชาชนชาวตจาบลเหลนาไฮงาม อาศจยอยผนในชดมชน หรสอ
บรลเวณใกลคเคทยง ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 30 ปปขถนนไป รายไดคปานกลาง และลผกคคาทจทวไปทททตคอง
การนจาสลนคคาไปทจาของชจารนวย
หรสอของฝากCostomer Relationships – มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไปวนา
หลจงจากใชคแลควไดคผลเปปนอยนางไรดทขถนนหรสอไมน มทความซสทอสจตยธ ความมดนงมจทนตจนงใจทททจะทจาใหคแกน
ลผกคคา การใสนใจทดกรายละเอทยดของชลนนงาน เลสอกสลทงทททดท
และมทคดณภาภาพใหคแกนลผกคคา
 ChannelS- มทการจจดทจาหนนายใน Facebook fan page หรสอในกลดนมขายของใน Fcaebook 
รคานคคาหรสอรคานขายของชจาในหมผนบคาน และมทการขายในกลดนมเมสทอมทคนมาซสนอ 
Value Propositions- กระเปปาทดกชลนนทจาจากมสอทดกขจนนตอน ทจาดควยความประณทต เกซบราย
ละเอทยดในการทจา
ทดกๆขจนนตอน เลสอกใชควจสดดทททไดคมาตรฐาน มทการตรวจสอบรายละเอทยดกนอนนจาไปขาย เพสทอใหคไดค
สลนคคาทททสมบผรณธแบบทททสดด 
 Key Activities-ออกแบบสลนคคาใหคตรงตามความตคองการของลผกคคา มทการออกแบบลวดลาย
ใหมนๆใหคมทความทจนสมจยเพสทอดถงดผดกลดนมลผกคคาไดคอยนางหลากหลาย ใหคลผกคคาสามารถใชคในชทวลต
ประจจาวจน 
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลต มทผผคผลลตเปปนกลดนมคนในหมผนบคาน ทททวนางงาน มทรายไดค
นคอย และการรวมกลดนมกจนทจาของแมนบคานทททมทเวลาวนางจากงานอดลเรก

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65017992 : ผดนลนยนก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ศถกษาการเพลทมชนองทางการขายแบบออนไลนธใหคมากยลทงขถนน

พจฒนาผลลตภจณฑธจากผคาลายนกใหคมทคดณภาพและมาตรฐานในจจดจจาหนนาย

ออกแบบผลลตภจณฑธใหคทจนสมจยเพสทอตอบสนองความตคองการของกลดนมลผกคคาใหคมากขถนน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : Business Model Canvas - ผคาลายนก

รนยละเออยด : แมนบคานบคานหนองเมซก ตจาบลเหลนาไฮงาม อจาเภอกดฉลนารายณธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ 

ไดคมทการทอผคา เปปนอาชทพอยผนแลคว ซถทงผคาลายนกเปปนลายผคาทททมทการอนดรจกษธสสบสานมาตจนงแตน

อดทตจนถถงปปจจดบจน ทางกลดนมแมนบคานไดคมทการนจาผคาลายนกมาผลลตเปปนผคาพจนคอทททเปปน

เอกลจกษณธของหมผนบคาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เหลนาไฮงาม อ.กดฉลนารายณธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาลายนก บคานหนองเมซก ตจาบลเหลนาไฮงาม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/u2tlaohaingam

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segments-กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และ
อาศจยอยผนในชดมชน อายด 30 ปปขถนนไป เปปนกลดนมคนทททสนใจเกททยวกจบผลลตภจณฑธพสนนบคานททททจนสมจย คน
สนวนใหญนนลยมซสนอผลลตภจณฑธไป ใชคเปปนของฝากของชจารนวยใหคญาตลผผคใหญนเนสทองในโอกาสวจน
พลเศษ 
Customer Relationships-มทการตลดตามผลหลจงการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป วนาหลจงจากใชค
แลควไดคผลเปปนอยนางไร ขาดหรสอดคายหลดดหรสอไมน นจาผลการใชคมาชนวยในการรทวลวสลนคคาเชนน 
ลผกคคามทการแชรธผลลตภจณฑธจากเพจหรสอรทวลวสลนคคาจะมท สนวนลด 
Channels-จจดจจาหนนายผนาน Facebook Hi ngam shop รคานประชารจฐหมผนททท 5 และ หมผน 12 
ตจาบลเหลนาไฮงาม 
Value Propositions-คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ ลผกคคาจะไดคผลลตภจณฑธทททมทความทจนสมจย หลาก
หลายรผปแบบ สามารถใชคซจนาไดค ใชคไดคหลายโอกาส และยจงชนวยกจนลม กจนฝน และกจนหนาว  มทความ
สวยงานคงทน และอายดการใชคงานยสนยาว
Key Activities-เรลทมจากการคจดสรรเสคนฝปายทททไดคมาตรฐาน และไดคนจามาถจกทอดควยงานฝปมสอ
ของชาวบคานทททมทความปราณทต โดยการแปรรผปผลลตภจณฑธใหคมทความหลากหลาย เพสทอเปปนชนอง
ทางใหคผผคบรลโภคไดคเลสอกซสนอผลลตภจณฑธพสนนบคานจากชดมชน 
Key Resources-ทรจพยากรประกอบไปดควย การถจกทอผคาดควยงานฝปมสอ วจสดดททททจามาจากฝปาย 
แรงงานทททใชคในการผลลตเปปนแรงงานและสมาชลกในชดมชน มทการจจาหนนายในทคองตลาด และมทการ
ประชาสจมพจนธธการขายสลนคคาใน social network

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,599
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PS65032314 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑผดนทอพชนนเมชองตนนบลกดดปลนคดนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ภาชนะหรสอถดงบรรจดใสนสลนคคา

-

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอพสนนเมสอง

รนยละเออยด : ผคาทอมสอพสนนเมสอง เปปนผคาทอทททมทใหคเลสอกหลากหลายสท มทความสวยงามคงทน 

เรทยบและเงางาม ดผแลรจกษางนายเหมาะสจาหรจบนจาไปตจดเยซบเปปนเสสนอ เหมาะสจาหรจบทดกเพศทดก

วจย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดปลาคคาว อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาทอมสอกดดปลาคคาว

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลกดดปลาคคาว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. ตลดตนอกจบกลดนมแมนบคานผคาทอพสนนเมสอง เพสทอจะพจฒนาการขายสลนคคาและบรรจดภจณฑธ
2. วลเคราะหธวลธทดถงดผดลผกคคาและชนองทางการจจดจจาหนนาย
3. จจดทจาชนองทางออนไลนธเพสทอเพลทมลผกคคา
4. จจดทจาบรรจดภจณฑธเพสทอเพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธ และเพสทอดถงดผดลผกคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65032321 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑเครชชองปปน นดรนเผนตนนบลกดดปลนคดนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองบดดลน

เครสทองหมดนขถนนรผปเครสทลองปปน นดลนเผา

เครสทองนวดดลน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : จะเอลง (ครกเลซก)

รนยละเออยด : จะเอลงหรสอครกเลซก เปปนภาชนะในครจวเรสอนอทกชนลดหนถทงทททคนในพสนนทททนลยมใชค 

เปปนภาชนะทททใชคงานไดคหลายรผปแบบ มทความแขซงแรงทนทาน โขลกละเอทยดงนายและราคาถผก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดปลาคคาว อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เครสทองปปน นดลนเผากดดปลาคคาว

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลกดดปลาคคาว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. ลงพสนนทททพผดคดยกจบคนทจาเครสทองปปน นดลนเผา 
2. ปรถกษาหารสอเพสทอหาชนองทางและวลธทการขายและพจฒนาสลนคคา 
3. จจดทจาชนองทางออนไลนธเพสทอเพลทมชนองทางการขายสลนคคา
4. จจดทจาบรรจดภจณฑธเพสทอเพลทมมผลคนาใหคกจบสลนคคา

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 42 / 267



PS65026324 : ศสนยฑกนรเรอยนรสดออนไลนฑ ตนนบลกดดสรมคดดมใหมต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

อบรมอทคอมเมลรธซ Page Facebook

Tiktok และ Instagram

พจฒนาคดณภาพและมาตรฐานของผลลตภจณฑธชดมชน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาภผไทซจบเพลนง

รนยละเออยด : 1. เสสนอภผไทปปกมสอ เปปนเสสนอทททสวยงาม ประณทต มทลวดลายทททหลากหลายและมท

เอกลจกษณธเปปนของตจวเอง สามารถใสนไดคทดกโอกาส 2. ผคาขลดหรสอผคาสไบ เปปนผคาทอมสอทททมท

ลวดลายเปปนเอกลจกษณธเฉพาะทคองถลทน ปปจจดบจนมทลวดลายหลากหลาย เชนน ลายผทเสสนอ ลาย

ขอ เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดสลมคดคมใหมน อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : ศผนยธการเรทยนรผคออนไลนธ U2T ตจาบลกดดสลมคดคมใหมน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมปปกเสสนอภผไทตจาบลกดดสลมคดคมใหมนมทเอกลจกษณธทททบนงบอกถถงความเปปนอยผนของคนภผไท เมสทอวนาง
เวคนจากการทจาไรนทจานากซจะมทการทอผคาพสนนเมสองเพสทอนจามาตจดเยซบเปปนเสสนอไวคสวมใสน แลควไดคมทการ
คลดคคนลวดลายทททจะปปกลงบนเสสนอใหคเกลดความสวยงาม รวมถถงไดคนจาเอาผคาขลดหรสอผคาสไบมาใชค
เปปนเครสทองแตนงกายของชาวภผไทอทกดควย นอกจากนทนผคาขลดยจงใชคเปปนผคาพจนคอ ผคานดนง และมทการ
พจฒนาเปปนผลลตภจณฑธตนาง ๆ เชนน หมอนขลด ผคาคดมไหลน หจวซลทนตทนซลทน และแถบเสสนอ เพสทอสรคางราย
ไดคใหคแกนชดมชน
          ททม U2T ตจาบลกดดสลมคดคมใหมน ไดคเลซงเหซนความสจาคจญในการผลจกดจนผลลตภจณฑธ เนสทองจาก
ผลลตภจณฑธขาดการประชาสจมพจนธธและการสนงเสรลมทางการตลาดทททชจดเจน สนงผลใหคผล
ประกอบการยจงไมนเปปนทททนนาพอใจ ทางกลดนมตคองการชนองทางในการสนงเสรลมการขายและการ
ผลลตเพสทอยกระดจบคดณภาพของคนในชดมชน โดยการประชาสจมพจนธธผนานระบบออนไลนธเพสทอเพลทม
ยอดขาย เพลทมโอกาสใหคกจบคนในชดมชนและเปปนทททรผคจจกมากยลทงขถนน ภายใตคชสทอ “ผคาภผไทซจบเพลนง”
          ผคาภผไทซจบเพลนงเปปนผลลตภจณฑธทททนจามาสวมใสนไดคหลายรผปแบบ เชนน ใสนไปทจางาน ใสนไปวจด หรสอ
งานพลธทตนาง ๆ โดยสามารถจจาหนนายใหคกจบบดคคลทจทวไป หนนวยงานราชการ รคานคคาชดมชน กลดนมนจก
ทนองเทททยว หรสอสามารถจจาหนนายผนานระบบออนไลนธ และมทการจจดโปรโมชจทนเพสทอเพลทมยอดขายใหค
กจบผลลตภจณฑธอทกดควย

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 43 / 267



PS65027103 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑและบรรจดภพณฑฑผดนสอชเขนชนวกดดสรมคดดมใหมต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

อบรมอทคอมเมลรธซ Facebook Page

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาสททเขาทอเสคนใยรจก

รนยละเออยด : ผคาสททเขาทอเสคนใยรจกเปปนผคาทอพสนนบคานทททผลลตจากฝปายโทเรนจนาหนถทง  มทเนสนอผคา

คนอนขคางเบาสบาย ดผดนจนาคนอนขคางดท ขนาดของผคาไมนตจทากวนา 110 x 220 ซม. และมทลวดลาย

หลากลาย เชนน ลายปปกนก ลายดอกแกควสองชจนน ลายดอกแกควสามชจนน เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดสลมคดคมใหมน อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานภผไทคดคมใหมน

ออนไลนฑ : ศผนยธการเรทยนรผคออนไลนธ U2T ตจาบลกดดสลมคดคมใหมน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ผคาสททเขาของตจาบลกดดสลมคดคมใหมนมทเอกลจกษณธของตจวเองเปปนผคาทอโบราณ มทสทสจนและลวดลาย
ทททสวยงาม ซถทงไดคสสบสานมาจากภผมลปปญญาของบรรพบดรดษสสบทอดตนอกจนมาหลายสลบปปและไดคมท
การประยดกตธการทอผคาลายอสทน ๆ อทกดควย เชนน ลายปปกนก ลายดอกแกควสองชจนน ลายดอกแกคว
สามชจนน เปปนตคน แตนผลลตภจณฑธยจงขาดการสนงเสรลมและการเพลทมมผลคนาทททเหมาะสม
ททม U2T ตจาบลกดดสลมคดคมใหมน จถงไดคเหซนชนองวนางทางธดรกลจทททสามารถผลจกดจนใหคผลลตภจณฑธพสนน
บคานดผโดดเดนนและมทมผลคนาเพลทมขถนน การพจฒนาผลลตภจณฑธเปปนการพจฒนาปรจบปรดงหรสอเปลททยน
แปลงผลลตภจณฑธใหคตรงตามความตคองการของตลาด ซถทงจะพจฒนาผลลตภจณฑธโดยการออก
แบบบรรจดภจณฑธและตราสลนคคาใหคทจนสมจยมากขถนน  ภายใตคชสทอ “ผคาสททเขาทอเสคนใยรจก” ซถทงเปปนการ
เพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธ ทจนงยจงสรคางงาน และสรคางรายไดคแกนคนในชดมชน
“ผคาสททเขาทอเสคนใยรจก” เปปนผลลตภจณฑธทททสามารถนจามาประยดกตธใชคไดคหลายอยนางหลายรผปแบบ 
เชนน ผคาหนม ผคามนาน ผคาปผโต๊ะ เสสนอ ทททคาดผม กจาไลขคอมสอ กระเปปา หรสอของฝากของชจารนวย เปปน
ตคน โดยสามารถจจาหนนายใหคกจบกลดนมนจกทนองเทททยว ผผคประกอบการตนาง ๆ รคานคคาในชดมชน ทจนงยจงมท
การจจาหนนายผนานทางระบบออนไลนธ และเพลทมยอดขายดควยการสรคางบรรจดภจณฑธใหคสวยงาม
เหมาะสมกจบการใชคงาน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 14,900

หนคา 44 / 267



PS65031350 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑตนนบลคดดมเกตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบโลโกคแบรนดธใหมน

ออกแบบบรรจดภจณฑธใหมน

เพลทมชนองทางการขายบน Platform ออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาพจนคอทอมสอ ยคอมสทธรรมชาตล คดคมเกนาเขาวง

รนยละเออยด : ผคาพจนคอทอมสอ เปปนผคาทอมสอทททมทเอกลจกษณธเฉพาะตจว ใชควจสดดธรรมชาตลตจนงแตน

สททททใชคยคอมดคายเรยนอนและใชคการทออยนางประณทตมทลวดลายเฉพาะทาง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คดคมเกนา อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมครามงามเขาวง หมผน 9 ตจาบลคดคมเกนา อจาเภอเขาวง จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/search/top?q=

%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E

0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%

B8%AD%20%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E

0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%

B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0

ผคาพจนคอทอมสอ ในตจาบลคดคมเกนา อจาเภอเขาวง จจงหวจดกาฬสลนธดธ เปปนผคาพจนคอทอมสอทททมท
เอกลจกษณธเฉพาะตจว เนสทองจากเปปนผลลตภจณฑธทททกลดนมครามงามเขาวงของหมผน9 ไดครนวมกจนทอผคา
ทอมสอขถนนเปปนผคาพจนคอ โดยใชควจสดดธรรมชาตลตจนงแตนสททททใชคยคอมดคายเรยนอนและใชคการทออยนาง
ประณทตมทลวดลายเฉพาะทาง กลดนมคดคมเกนา U2T for BCG วางแผนทททจะพจฒนาตนอยอดดคานบรรจด
ภจณฑธใหคมทความสวยงามและเพลทมมผลคนาใหคผลลตภจณฑธ อทกทจนงยจงมทคลวอารธโคคดทททใหคขคอมผลราย
ละเอทยดเกซบเกททยวกจบ กระบวนการการยคอมดคายเรยนอนและทอผคาออกมาเปปนลวดลายตนางๆ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 45 / 267



PS65031365 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑตนนบลคดดมเกตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมชนองทางการขายบน Platform ออนไลนธ

ออกแบบบรรจดภจณฑธใหมน

ออกแบบโลโกคแบรนดธใหมน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเหนทยวอลนทรทยธ เขาวงกาฬสลนธดธ

รนยละเออยด : ขคาวเหนทยวเขาวงปลผกแบบไมนใชคสารเคมท 100% บนดลนภผเขาไฟในอจาเภอเขาวง

ซถทงดลนมทแลธาตดและภผมลอากาศทททเหมาะสมในการปลผกขคาว จถงทจาใหคขคาวทททปลผกในอจาเภอเขาวง

นดนมและหอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คดคมเกนา อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนขคาวอลนทรทยธวลถทไทยเขาวง หมผน 18  ตจาบลคดคมเกา อจาเภอเขาวง จจงหวจด

กาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/search/top?q=

%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E

0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0

%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B

9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%87%20%E0%B8%88.

ขคาวเหนทยวเขาวงปลผกแบบไมนใชคสารเคมท 100% บนดลนภผเขาไฟในอจาเภอเขาวงซถทงดลนทททอจาเภอ
เขาวงมทแลธาตดซลลลกอนและฟอสเฟตสผงมทภผมลอากาศทททเหมาะสมในการปลผกขคาวจถงทจาใหคขคาวททท
ปลผกในอจาเภอเขาวงนดนมและหอม จถงมทแนวคลดในการออกแบบบรรจดภจณฑธใหคเปปนทททนนาสนใจของ
กลดนมลผกคคามากขถนน เพสทอเพลทมชนองทางในการเขคาถถงของลผกคคา และเพลทมชนองทางในการขายออกสผน
ตลาดออนไลนธ เพสทอตนอยอดรายไดคใหคกจบชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 46 / 267



PS65013249 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for BCG) 
มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 2 ต.สงเปลชอย อ.เขนวง จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

.เทคโนโลยทการพจฒนา ทางดคานวจสดด

เทคโนโลยทการพลมพธ

เทคโนโลยททางดคานสารสนเทศ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวพจนธดธดท

รนยละเออยด : เปปนขคาวพจนธดธกอเดทยว(ขคาวพจนธดธพสนนเมสอง) ปลผกมากในตจาบลสงเปลสอย ซถทงเปปน

พสนนททททททมทอากาศเยซนแหคง นจนานคอย สนงผลใหคขคาวเหนทยวตจาบลสงเปลสอย อจาเภอเขาวง จจงหวจด

กาฬสลนธดธมทความนดนมและหอมมาก เมสทอนถทงสดกจะไมนแฉะตลดมสอ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.สงเปลสอย อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตภจณฑธการแปรรผปขคาว นจบเปปน หนทางหนถทงทททจะชนวยเหลสอเกษตรกร โดยชนวยเพลทม ความตคอง
การขคาว เพสทอใชคเปปนวจตถดดลบสจาหรจบผลลตภจณฑธแปรรผปขคาวนานาชนลด เชนน ผลลตภจณฑธขคาวบรรจด
สดญญากาศ เปปนการสรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบผลผลลตขคาว ซถทงจะชนวยเพลทมโอกาสในการการสนงออก 
และเพลทมชนองทางการจจดจจาหนนายผนานสสทอออนไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 25,000

หนคา 47 / 267



PS65015091 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for BCG) 
มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 2 ต.สงเปลชอย อ.เขนวง จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยททางดคานสารสนเทศ

เทคโนโลยทการพจฒนาทางดคานวจสดด

เทคโนโลยทการพลมพธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองจจกสานไมคไผนไรนเงลนลคาน

รนยละเออยด : เปปนงานหจตถกรรมอจนทรงคดณคนาชนลดหนถทงทททมากดควยภผมลปปญญาทคองถลทน เปปน

ของทททมทประจจาบคานของชาวภผไททางภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอและภาคเหนสอมายาวนาน ใชค

สจาหรจบใสนขคาวเหนทยวทททนถทงสดกแลคว หรสอแมคแตนใชคเปปนเครสทองประดจบในครจวเรสอนหรสอประดจบ

สถานทททตนาง ๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.สงเปลสอย อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การสรคางผลลตภจณฑธเรลทมจากการคจดสรรวจสดดทททมทคดณภาพแลควนจามาสานเปปนผลลตภจณฑธ ทจาลวด
ลายโดยนจาวจสดดจากธรรมชาตลทททมทในทคองถลทน จากนจนนนจาไปทจาการจจดจจาหนนายสลนคคาและระหวนาง
การสรคางผลลตภจณฑธมทการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคางจดดขายในการโปรโมทผลลตภจณฑธใหคมทความ
นนาสนใจ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000

หนคา 48 / 267



PS65022566 : โครงกนรยกระดพบผดนทอมชอตนนบลสระพพงทอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพจชนองทางการขายออนไลนธ

สทธรรมชาตลทททคงทนสทไมนตกงนาย

บรรจดภจณฑธทททนนาสนใจ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาทอมสอคดณภาพดท

รนยละเออยด : กระเปปาผคาททททจาจากผคาทอมสอทททมทอยผนในตจาบลสระพจงทอง เชนนผคาฝปาย ผคาสททเหคา 

ผคาคราม ในทคองถลทนขายผคาราคา 1 เมตร 100 บาท เเละผคา 1 เมตรสามารถทจากระเปปาหผรผด

ขนาด กวคาง 9*9 นลนว สายรผด 20 นลนว ไดค 3 ใบ เเละกระเปปาสะพายกวคาง 12.8 นลนว สผง 13.6 นลนวไดค 2 

ใบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สระพจงทอง อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนกดดตาไกลค

ออนไลนฑ : กระเปปาผคาทอมสอคดณภาพ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ภาพรวมธดรกลจ
ในตจาบลสระพจงทองประกอบธดรกลจเกททยวกจบผคาทอมสอเปปนสนวนมาก ทจาใหคมทความหลากหลายของ
ผลลตภจณฑธผคาทอมสอ ซถทงในแตนละหมผนบคานมทเอกลจกษณธของลายผคาแตกกจน แตนราคาขายของผคา
ยจงไมนสผงเทนาทททควร ทจาใหคททมงานเลซงเหซนปปญหา จถงไดคคลดคคนการแปรรผปของผคาทอมสอใหคเปปน
กระเปปาผคาหลายรผปแบบ โดยเนคนตามความตคองการของตลาด เพสทอเพลทมมผลคนาผคาทอมสอใน
ตจาบลสระพจงทองใหคมทมผลคนาเพลทมมากขถนน
กระเปปาผคาทอมสอเปปนกระเปปาทททแปรรผปมาจากผคาทอมสอในตจาบลสระพจงทอง ซถทงจะมทความสวย
งามตามลายผคาทททนจามาแปรรผป ทจาใหคผผคซสนอมทความสนใจทททจะซสนอ อทกทจนงยจงมทราคาถผก คดณภาพดท 
กระเปปาผคาทอมสอตจาบลสระพจงทอง มทการจจดจจาหนนายไปยจงพสนนทททใกลคเคทยง เชนน รคานคคาชดมชน 
ตลาดนจดคลองถม เปปนตคน นอกจากนทนยจงมทชนองทางการขายออนไลนธ เชนน เพจ facebook 
instagram shopee เปปนตคน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 49 / 267



PS65032141 : โครงกนรยกระดพบผดนทอมชอ(กนรทอผดนขรตลนยภสเขน ลนยดอกฝปนย)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพจการขายออนไนธ

สทธรรมชาตลทททคงทนสทไมนตกงนาย

บรรจดภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาขลตลายภผเขา ลายดอกฝปาย

รนยละเออยด : ผคาขลตลายภผเขา ลายดอกฝปายเปปนผคาทททมทสทเเละลายเปปนเอกลจกษณธ ตคนทดนทจา

ผคาขลตจะอยผนทททประมาน 300 บาทจะทจาไดคประมาณ 8 ผสน 1ผสน จะใชคเวลาทจาประมาณ 4-5 วจน 

ราคาขายตนอผสนจะขายอยผนทททผสนลนะ 800 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สระพจงทอง อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชดนกดดตาไกลค

ออนไลนฑ : กระเปปาผคาทอมสอคดณภาพดท

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ในตจาบลสระพจงทองประกอบธดรกลจเกททยวกจบการทอผคาเปปนสนวนมาก ทจาใหคมทความหลากหลาย
ของผลลตภจณฑธ ซถทงผคาทอมสอทททมทลจกษณะโดดเดนน เเละมทราคาสผง คสอผคาลายขลตลายภผเขา ลาย
ดอกฝปาย ทางผผคจจดทจาจถงไดคเลซงเหซนการสนงเสรลมทางการขายสลนคคา รวมถถงการเพลทมมผลคคาสลนคคา
ใหคสผงขถนน ผคาขลตลายภผเขา ลายดอกฝปาย ตจาบลสระพจงทอง มทการจจดจจาหนนายไปยจงพสนนทททใกลค
เคทยง เชนน รคานคคาชดมชน ตลาดนจด นอกจากนทนยจงมทการขานออนไลนธ เชนน เพจ facebook 
instagram shopee เปปนตคน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 50 / 267



PS65084102 : โครงกนรพพฒนนผดนฝปนยทอมชอและกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ชนองทางการจจดจจาหนนาย เพจ Facebook

ออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

ออกแบบโลโกคและรผปแบบกระเปปา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคา “ผะเหลอหนองผสอ”

รนยละเออยด : กระเปปาผคาใชคสจาหรจบใสนสลทงของ และยจงเปปนกระเปปาใสนโทรศจพทธมสอมสอ ใสนดลนสอ

ปากกา โดยผลลตจากผคาฝปายธรรมชาตล 100%

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองผสอ อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กระเปปาผคา “ผะเหลอหนองผสอ”

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลหนองผสอ จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

การทจากระเปปาจากผคาทอมสอ โดยลผกคคาทททเปปนกลดนมเปปาหมาย คสอ ประชาชนทจนงในและนอกพสนนททท 
โดยกระเปปาททททจาจากผคาทอมสอนทนเปปนผลลตภจณณฑธทททใหคความสจาคจญในการอนดรจกษธสลทงแวดลคอม 
โดยชนองทางการจจาหนนายสลนคคา มททจนง Online และ offine โดยผคาทททนจามาทจาเปปนกระเปปาจะเปปน
ผคาททททจาจากฝปายทททไดคจากธรรมชาตล ซถทงจะเปปนผลลตภจณฑธทททจะสามารถสรคางรายไดคใหคกจบคนใน
ชดมชนและยจงสนงเสรลมภผมลปปญญาทคองถลทนใหคคงอยผนตนอไป

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 3,796

หนคา 51 / 267



PS65084103 : โครงกนรอนดรพกษฑภสมรปปญญนทดองถรชนและสตงเสรรมอนชอพดดวยกนรทนนไมดกวนดดอกหญดน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบสสทอและประชาสจมพจนธธ

ชนองทางการจจดจจาหนนาย Platform Online Facebook

นวจตกรรมยคอมสทจากธรรมชาตล

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไมคฟอยนคอยภผไท NP

รนยละเออยด : ไมคฟอยนคอยภผไท NP หรสอไมคกวาดทททมทขนาดเลซก สามารถพกพาไดคสะดวก และ

ยจงสามารถใชคงานไดคหลากหลายรผปแบบมากยลทงขถนนนอกจากใชคกวาดพสนนเพทยงอยนางเดทยว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองผสอ อ.เขาวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไมคฟอยนคอยภผไท NP

ออนไลนฑ :  ๊U2T for BCG ตจาบลหนองผสอ จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ไมคกวาดดอกหญคาเปปนผลลตภจณฑธจากภผมลปปญญาทคองถลทนจากชาวบคาน ซถทงโดยปกตลนจนนจะมทการ
ใชคไมคกวาดเพสทอใชคทจาความสะอาดพสนน ตนอมาไดคพจฒนาใหคมทขนาดเลซกลง เพสทอใหคสะดวกในการพก
พาและใชคไดคมากกวนาการกวาดพสนนเพทยงอยนางเดทยว โดยการนจาวจสดดจากตนางจจงหวจดเขคามาจจด
ทจาผลลตภจณฑธและจจาหนนาย และมทกลดนมลผกคคาออฟไลนธไดคแกน ประชาชนในพสนนทททและนอกพสนนทททรวม
ทจนงกลดนมนายทดน และยจงมทลผกคคาผนานชนองทางออนไลนธไดคแกน เพจ Facebook ซถทงจะจจดจจาหนนาย
และตนอยอดใหคมทรายไดคเขคาชดมชน สามารถยกระดจบและพจฒนาชดมชนใหคยจทงยสนไดค

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,883
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PS65012217 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรดดดวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจกรในการเยซบเสสนอยคอมครามททททจนสมจย

เพลทมชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานชนองทางออนไลนธ  ไดคแกน Facebook page

line

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอยคอมคราม ตจาบลดลนจทท

รนยละเออยด : เสสนอยคอมคราม เปปนสลนคคาทททมทคดณภาพ สวยงาม ใสนสบาย สามารถปปองกจนรจงสท

อลนฟราไวโอเรดรจงสทรคายททททจาใหคผลวคลจนา มจทนใจในคดณภาพ เพราะชาวบคานปลผกเอง ยคอมเอง 

ทอเอง ผลลตภจณฑธทจาเองทดกขจนนตอน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดลนจทท อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาคราม ครามดทศรทโพนแพง ตจาบลดลนจทท

ออนไลนฑ : 2UT ตจาบลดลนจทท

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- Custumer Segment –กลดนมลผกคคาผผคสนใจผคายคอมครามทจทวไปทจนงในประเทศและตนางประเทศ 
เพราะเปปนกลดนมคนทททสนใจในผคาพสนนเมสอง ทททสามารถใสนไปทจางานหรสอใสนในโอกาสตนางๆไดค 
- Customer Relationship - การตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาใหคขคอมผลกจบลผกคคาในชนองทาง
ออนไลนธ และมอบสลทธลพลเศษใหคแกนลผกคคา 10%
- Channele -การจจดจจาหนนายแบบออฟไลนธ ไดคแกน ออกบผทและตลาดนจดในชดมชน การจจด
จจาหนนายในชนองทางออนไลนธ เชนน Facebook ,line Instargram,Tiktok 
-Value propositions  - สามารถสวมใสนสบายไมนรคอน เนสนอผคาไมนระคายเคสองมทผลวสจมผจสทททนดนม 
ปปองกจนรจงสท UVB และรจงสทอลนฟราเรด
-Kay Activities -เสสนอยคอมครามทททออกแบบลวดลายททททจนสมจยออกแบบบรรจดภจณฑธและโลโกคททท
ทจนสมจยโปรโมทและสนงเสรลมการขายดควยชองทางออนไลนธ
-Kay Resources  -ครามและผคายคอมคราม จจกรในการเยซบผคาครามททททจนสมจย ชนางฝปมสอในการ
เยซบผคาคราม เงลนทดน
-key partner – กลดนมยคอมครามบคานโพนแพง กลดนมชาวบคานโพนแพง ตจาบลดลนจทท อจาเภอคจามนวง 
จจงหวจดกาฬสลนธดธ 
-Cost structure -ตคนทดนประกอบดควย คนาวจตถดดลบ ไดคแกน ผคาคราม ผคาถจก ผคาทอ คนาวจสดดในการ
ยคอมคราม คนาสนงเสรลมตคนทดนการขายแบบออนไลนธและออฟไลนธ 
-Revenue structure - รายไดคจากการขายออฟไลนธ ไดคแกน การออกบผท ตลาดนจดในชดมชน 
รายไดคจากการขายออนไลนธ ไดคแกนFacebook ,line Instagram,Tiktok

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 20,883

หนคา 53 / 267



PS65012541 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรดดดวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจกรในการเยซบกระเปปายคอมครามททททจนสมจย

เพลทมชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานชนองทางออนไลนธ  ไดคแกน Facebook

line

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคายคอมคราม ตจาบลดลนจทท

รนยละเออยด : กระเปปาผคายคอมคราม มทคดณภาพ สวยงาม ลดปรลมาณการใชคถดงพลาสตลก ชนวย

ลดปปญหาโลกรคอน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดลนจทท อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาคราม ครามดทศรทโพนแพง ตจาบลดลนจทท

ออนไลนฑ : 2UT ตจาบลดลนจทท

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

-Channele - การจจดจจาหนนายแบบออฟไลนธ ไดคแกน ออกบผทและตลาดนจดในชดมชนการจจด
จจาหนนายในชนองทางออนไลนธ เชนน Facebook ,line Instargram,Tiktok
Value Propositions - ไดคกระเปปาทททมทคดณภาพและ สวยงาม สททททใชคเปปนสทธรรมชาตล 100% ไมนสนง
ผลเสทยตนอรนางกายของผผคบรลโภค
Key activities -กระเปปาผคายคอมครามทททออกแบบลวดลายททททจนสมจยออกแบบบรรจดภจณฑธและโล
โกคททททจนสมจย
โปรโมทและจจาหนนายสลนคคาขายในชนองทางการขายออนไลนธ
Key Resources – ครามและผคายคอมคราม จจกรในการเยซบกระเปปาผคาครามททททจนสมจย ชนางฝปมสอ
ในการเยซบกระเปปาผคาคราม เงลนทดน
Key partner -กลดนมยคอมครามบคานโพนแพง กลดนมชาวบคานโพนแพง ตจาบลดลนจทท อจาเภอคจามนวง 
จจงหวจดกาฬสลนธดธ
Cost Structure -คนาวจตถดดลบ ไดคแกน ผคาคราม ผคาถจก ผคาทอ คนาวจสดดในการยคอมครามคนาสนงเสรลม
ตคนทดนการขายแบบออนไลนธและออฟไลนธ
Revenue Structure - รายไดคจากการขายออฟไลนธ ไดคแกน การออกบผท ตลาดนจดในชดมชน ราย
ไดคจากการขายออนไลนธ ไดคแกนFacebook ,line Instagram,Tiktok

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 6,500

หนคา 54 / 267



PS65021453 : ของฝนกจนกผดน ณ ทดตงคลอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจดทจาเฟซบด๊กแฟนเพจ U2T for BCG ตจาบลทดนงคลอง เพสทอเปปนศผนยธประสานงานและกระจาย

สลนคคาภายในตจาบล

ออกแบบบรรจดภจณฑธและโลโกคสลนคคา ผนานโปรแกรม Canva

จจดทจาการตลาดออนไลนธ ผนานชนองทางเฟซบด๊กแฟนเพจ ไลนธ และอลนตราแกรม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : "ฝากตคอน" ของฝากจากทดนงคลอง

รนยละเออยด : พวงกดญแจทททแปรรผปผนานงานฝปมสอจากผคาแถบคอเสสนอภผไท ซถทงมทลวดลาย และ

รผปทรงทททแปลกใหมน เปปนเอกลจกษณธของชาวตจาบลทดนงคลอง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ทดนงคลอง อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลทดนงคลอง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ซสนอแถบคอเสสนอจากชาวบคานในตจาบลทดนงคลอง และออกแบบผลลตภจณฑธใหคหลากหลายตอบสนอง
การใชคงานไดคหลายโอกาส มทบรรจดภจณฑธทททสวยงามสะดดดตา ทจาการตลาดผนานชนองทาง 
OFFLINE ONLINE สามารถสรคางรายไดคจากการขายวจตถดดลบทททมทในชดมชน การขายสลนคคาและ
ผลลตภจณฑธทททสรคางขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 1,000

หนคา 55 / 267



PS65021545 : ของฝนกไมดไผต ณ ทดตงคลอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจดทจาเฟซบด๊กแฟนเพจ U2T for BCG ตจาบลทดนงคลอง เพสทอเปปนศผนยธประสานงานและกระจาย

สลนคคาภายในตจาบล

ออกแบบบรรจดภจณฑธและโลโกคสลนคคา ผนานโปรแกรม Canva

จจดทจาการตลาดออนไลนธ ผนานชนองทางเฟซบด๊กแฟนเพจ ไลนธ และอลนตราแกรม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : "ฝากตคอน" ของฝากจากทดนงคลอง

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธจากไมคไผน โดยเฉพาะ กะยจงไมคไผน เปปนเอกลจกษณธของชาวตจาบลทดนง

คลอง เปปนภาชนะทททใชคแทนกระเปปา เหมาะสจาหรจบใสนสลทงของ นอกจากนทนยจงมทงานสานทททมท

ลจกษณะเฉพาะ เชนน กระตลจบขคาวเหนทยว กระดคง เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ทดนงคลอง อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลทดนงคลอง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ในพสนนททท ต.ทดนงคลอง เปปนทททราบเชลงเขามทตคนไผนขถนนเองตามธรรมชาตลจจานวนมากซถทงเปปนแหลนง
วจตถดดลบทททชาวบคานนลยมนจามาใชคทจาเครสทองจจกสานใชคในครจวเรสอน และจจาหนนายผนานชนองทาง 
OFFLINE ONLINE สามารถสรคางรายไดคจากการขายไมคไผน การขายสลนคคาและผลลตภจณฑธททท
สรคางขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 1,500
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PS65014826 : กลดวยฉนบ  ต.นนทพน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาผลลตภจณฑธ บรรจดภจณฑธ และสนงเสรลมการตลาด

พจฒนากระบวนการผลลตเพสทอใหคไดคมาตรฐาน OTOP

พจฒนารสชาตลทททหลากหลายมากขถนนเพสทอเพลทมกลดนมเปปาหมายลผกคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   สดขอนามจยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคดมขจนนตอนการผลลตตจนงแตนตคน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มณทกลควยฉาบ ต.นาทจน

รนยละเออยด : พจฒนาผลลตภจณฑธกลควยฉาบใหคสะอาดและถผกหลจกอนามจย มทหลากหลายรส

ชาตล และมทบรรจดภจณฑธทททเหมาะสม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาทจน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : มณทกลควยฉาบ

ออนไลนฑ : มณทกลควยฉาบ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. ปรจบปรดงกระบวนการผลลต
2. ยกระดจบรผปแบบบรรจดภจณฑธ
3. โปรโมทสลนคคาใหคเปปนทททรผคจจกในทคองตลาด 
4. เพลทมชนองทางการขายในระบบออนไลนธมากขถนน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 26,860
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PS65027622 : กลดวยตนก ต.นนทพน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนารสชาตลทททหลากหลายมากขถนนเพสทอเพลทมกลดนมเปปาหมายลผกคคา

พจฒนาบรรจดภจณฑธและสนงเสรลมการตลาด

พจฒนากระบวนการผลลตเพสทอใหคไดคมาตรฐาน OTOP

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   สดขอนามจยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคดมขจนนตอนการผลลตตจนงแตนตคน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มณทกลควยตาก ต.นาทจน

รนยละเออยด : พจฒนาผลลตภจณฑธกลควยตากใหคสะอาดและถผกหลจกอนามจย มทหลากหลายรส

ชาตล และมทบรรจดภจณฑธทททเหมาะสม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาทจน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : มณทกลควยตาก

ออนไลนฑ : มณทกลควยตาก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. ปรจบปรดงกระบวนการผลลต
2. ยกระดจบรผปแบบบรรจดภจณฑธ
3. โปรโมทสลนคคาใหคเปปนทททรผคจจกในทคองตลาด 
4. เพลทมชนองทางการขายในระบบออนไลนธมากขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 18,460

หนคา 58 / 267



PS65002118 : ขรงผง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ระบบมาตรฐานสลนคคาของชดมชน

การสรคางสสทอโฆษณาสลนคคา การถนายภาพสลนคคา เพสทอสรคางพลจงดถงดผดลผกคคา

การสรคางชนองทางตลาดออนไลนธ เพสทอเพลทมชนองทางการตลาดมากขถนน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองดสทมสมดนไพร ขลงผง

รนยละเออยด : เครสทองดสทมสมดนไพรขลงผง ผลลตจากขลงแกนสดปลอดสารเคมท มทสรรพคดณ ดจงนทน 

1. บรรเทาอาการเจซบคอ ละลายเสมหะ 2. ชนวยดททซอกสารพลษในรนางกาย และทจาใหคระบบยนอย

อาหารใหคดทขถนน 3. ชนวยเพลทมความกะปรทนกะเปรคา และผนอนคลายกลคามเนสนอ 4. ปลอดภจยผลลตจาก

สมดนไพรปลอดสารพลษ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาบอน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปเครสทองดสทมสมดนไพร บคานคจาสมบผรณธ

ออนไลนฑ :  ๊U2T ตจาบลนาบอน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Business Model Canvas การออกแบบโมเดลธดรกลจ จะอธลบายคราวๆ ดจงนทน
CUSTOMER SEGMENTS  -กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนคนทททอาศจยอยผนภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และ
อาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศ อายด 40 ปปขถนนไป เพราะเปปนกลดนมทททสนใจในการดผแลสดขภาพ และ
มทอาการเมสทอยลคาจากการทจางานเนสทองจากสภาพรนางการเสสทอมถอยลง
CUSTOMER RELATIONSHIPS  -มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไปใชควนาหลจงจากใชค
แลควไดคผลเปปนอยนางไร ดทขถนนหรสอไมน ชนวยบรรเทาอาการทททเปปนอยผนหรสอไมน และนจาผลการใชคมาชนวย
ในการ review สลนคคาดควยและจะมทการมอบสลทธลพลเศษหรสอสนวนลดใหคกจบลผกคคาประจจาอทกดควย
CHANNELS  -จจดจจาหนนายผนาน Facebook U2T ตจาบลนาบอน ตลาดนจดตจาบลนาบอน รวมถถง
จจาหนนายทททบคาน ซถทงเปปนศผนยธเรทยนรผคดคานสมดนไพรของตจาบลนาบอน
VALUE PROPOSITIONS –คดณคนาทททคดณลผกคคาจะไดครจบคสอขลงผงบรรจดใสนหนอพรคอมชงดสทม เพสทอ
บรรเทาอาการเจซบคอ ละลายเสมหะ ชนวยดททซอกสารพลษในรนางกาย ทจาใหคระบบยนอยอาหารใหคดท
ขถนน ชนวยเพลทมความกะปรทนกะเปรคา ผนอนคลายกลคามเนสนอ และปลอดภจยผลลตจากสมดนไพรปลอด
สารพลษ
KEY ACTIVITIES  -กระบวนการปลผกและดผแลสมดนไพร เรลทมจากการปลผกสมดนไพรจากแปลงททท
ไดคมาตรฐานปลอดสาร ไปสผนการเกซบเกททยว การคจดสรร การตาก การผลลตและการบรรจด ซถทงระ
หวนากระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจด
จจาหนนาย
KEY RESOURCES  -ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย สผตรการทจาขลงผง วจตถดดจบสมดนไพร

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 25,000

หนคา 59 / 267



PS65015576 : ฟปนทะลนยโจร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ระบบมาตรฐานสลนคคาของชดมชน

การสรคางสสทอโฆษณาสลนคคา การถนายภาพสลนคคา เพสทอสรคางพลจงดถงดผดลผกคคา

การสรคางตลาดออนไลนธ เพสทอเพลทมชนองทางการตลาดมากขถนน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองดสทมสมดนไพร ฟปาทะลายโจร

รนยละเออยด : เครสทองดสทมสมดนไพรฟปาทะลายโจร สรรพคดณ บรรเทาอาการปวดเมสทอยกลคาม

เนสนอ และบรรเทาอาการของโรคหวจด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาบอน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปเครสทองดสทมสมดนไพร บคานคจาสมบผรณธ

ออนไลนฑ :  ๊ ๊U2T ตจาบลนาบอน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

อธลบายคราวๆตามรผปแบบ Business Model Canvas การออกแบบโมเดลธดรกลจ ดจงนทน
CUSTOMER SEGMENTS  -กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนคนทททอาศจยอยผนภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และ
อาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศ อายด 40 ปปขถนนไป เพราะเปปนกลดนมทททสนใจในการดผแลสดขภาพ และ
มทอาการเมสทอยลคาจากการทจางานเนสทองจากสภาพรนางการเสสทอมถอยลง
CUSTOMER RELATIONSHIPS  -มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไปใชควนาหลจงจากใชค
แลควไดคผลเปปนอยนางไร ดทขถนนหรสอไมน ชนวยบรรเทาอาการทททเปปนอยผนหรสอไมน และนจาผลการใชคมาชนวย
ในการ review สลนคคาดควยและจะมทการมอบสลทธลพลเศษหรสอสนวนลดใหคกจบลผกคคาประจจาอทกดควย
CHANNELS  -จจดจจาหนนายผนาน Facebook U2T ตจาบลนาบอน ตลาดนจดตจาบลนาบอน รวมถถง
จจาหนนายทททบคาน ซถทงเปปนศผนยธเรทยนรผคดคานสมดนไพรของตจาบลนาบอน
VALUE PROPOSITIONS –คดณคนาทททคดณลผกคคาจะไดครจบคสอขลงผงบรรจดใสนหนอพรคอมชงดสทม เพสทอ
บรรเทาอาการเจซบคอ ละลายเสมหะ ชนวยดททซอกสารพลษในรนางกาย ทจาใหคระบบยนอยอาหารใหคดท
ขถนน ชนวยเพลทมความกะปรทนกะเปรคา ผนอนคลายกลคามเนสนอ และปลอดภจยผลลตจากสมดนไพรปลอด
สารพลษ
KEY ACTIVITIES  -กระบวนการปลผกและดผแลสมดนไพร เรลทมจากการปลผกสมดนไพรจากแปลงททท
ไดคมาตรฐานปลอดสาร ไปสผนการเกซบเกททยว การคจดสรร การตาก การผลลตและการบรรจด ซถทงระ
หวนากระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจด
จจาหนนาย
KEY RESOURCES  -ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย สผตรการทจาขลงผง วจตถดดจบสมดนไพร

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 25,000

หนคา 60 / 267



PS65007537 : ผดนคลดมไหลตและผดนพพนคอ, ไหมทอมชอยดอมสอธรรมชนตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบลวดลายผคาทอใหมน

ผคาทอดควยมสอและยคอมสทธรรมชาตล

ออกแบบและพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาคลดมไหลน และผคาพจนคอ

รนยละเออยด : ออกแบบลายผคาคลดมไหลนและผคาพจนคอทททเปปนผคาไหมทอมสอยคอมสทธรรมชาตล ใหค

มทลวดลายทจนสมจยและมทอจตลจกษณธ รวมถถงออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธใหคเปปนมลตรกจบสลทง

แวดลคอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เนลนยาง อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนผลลตภจณฑธผคาทอและปลผกหมนอนเลทนยงไหมบคานโคกหลจก 7

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลเนลนยาง อจาเภอคจามนวง จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผคาไหมทอมสอยคอมสทธรรมชาตล ทางกลดนม U2Tมองเหซนโอกาสเพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธผคาไหม
โดยมทการออกแบบลวดลายใหมนใหคดผทจนสมจยมากขถนนเพสทอใหคเขคากจบคน generation ใหมนๆ รวมถถง
ออกแบบโลโกคแบบใชคตรายางปปน ม และบรรจดภจณฑธกระดาษคราฟทธเพสทอใหคเปปนมลตรกจบสลทงแวด
ลคอม ใชคงานงนายและประหยจดตคนทดน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 40,000

หนคา 61 / 267



PS65008888 : สบสตรพงไหมผสมนนนนผผนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมรผปทรงของสบผน

ออกแบบและพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เพลทมชนองทางออนไลนธในการจจดจจาหนนาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ระบบขายสลนคคาหรสอบรลการผนานชนองทางออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สบผนรจงไหมผสมนจนาผถนง

รนยละเออยด : ปรจบรผปทรงสบผนใหคหลากหลายและพจฒนาบรรจดภจณฑธใหคเปปนมลตรกจบสลทงแวด

ลคอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.เนลนยาง อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนผลลตภจณฑธผคาทอและปลผกหมนอนเลทนยงไหมบคานโคกหลจก7

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลเนลนยาง อจาเภอคจามนวง จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตจากรจงไหมธรรมชาตลผสมนจนาผถนงและวลตามลน B3 ชนวยในการบจารดงผลวหนคาและผลวกายใหค
กระจนางใส นอกจากนทนยจงออกแบบและพจฒนาโลโกค บรรจดภจณฑธ ใหคเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอม ดควย
การใชคตรายางปปน มโลโกค ประหยจดตคนทดนและสามารถใชคบรรจดภจณฑธทททเปปนถดงผคาไดคตนออทก

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,100

หนคา 62 / 267



PS65015814 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for BCG) 
มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 3 ต.โพน อ.คนนมตวง จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

2.เยลลททคาราจทแบบผสมแอลคารธททน  วลตามลนซทและนจนาพดทรา บรรจดกลนองกระดาษชานอคอย 

กระดาษกลควยอจพไซเคลล หรสอ Banana paper

1.ชาทจนนมใหญนใบเตย การสกจดนจนาใบชา สกจดนจนาพดทรา สกจดนจนาใบเตย การบรรจดผลลตภจณฑธใสน

ขวดแกคว ขวดพลาสตลกจากเมซดพลาสตลก P902J

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โพน ไหมแพรวา

รนยละเออยด : นจาเศษผคาไหมทททไมนใชคแลคว มาแปรรผปเปปนของชจารนวย หรสอเปปนสลทงทททมทประโยชนธ

เพสทอเพลทมรายไดคใหคกจบชาวบคาน เชนน พวงกดญแจ กระเปปาใสเหรทยญ กระเปปาใสนดลนสอ เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โพน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

นจนามะทจน
- ตลดตนอกลดนมพดทราแปลงใหญน เพสทอหาวจตถดดลบในการจจดทจานจนาพดทรา
- คจดเลสอกพดทราทททจะนจามาแปรรผปเปปนนจนาพดทรา ซถทงพดทราทททจะนจามาแปรรผปจะตคองเปปนพดทราสด 
  ทททมทคดณภาพดท มทรสชาตลและความสดกของพดทราจะตคองพอดท
- เตรทยมอดปกรณธ เครสทองมสอ และวจตถดดลบ เพสทอทจาการแปรรผปเปปนนจนาพดทรา
- สมาชลกกลดนมภผไทททมทจาการแปรรผปพดทรา ตามขจนนตอนทททไดควางไวค
- บรรจดนจนาพดทราทททแปรรผปใสนบรรจดภจณฑธทททเตรทยมไวค เพสทอทจาการจจาหนนายตนอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 63 / 267



PS65027392 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for 
BCG) มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 3 ต.โพน อ.คนนมตวง จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

3.ซองใสนโทรศจพทธ เครสทองอจดกราว เครสทองรทดตรถงผคาไหม

1.กระเปปาสตางคธ การตจดเยซบผคาไหม โดยการนจาไมคไผนสานเปปนกลนองบรรจดภจณฑธมทลวดลายททท

เปปนเอกลจกษณธ

2.พวงกดญแจ  การตจดเยซบเศษผคาไหมทททเหลสอจากการตจดเยซบเสสนอผคา โดยการนจากระดาษ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โพน ไหมแพรวา

รนยละเออยด : นจาเศษผคาไหมทททไมนใชคแลคว มาแปรรผปเปปนของชจารนวย หรสอเปปนสลทงทททมทประโยชนธ

เพสทอเพลทมรายไดคใหคกจบชาวบคาน เชนน พวงกดญแจ กระเปปาใสเหรทยญ กระเปปาใสนดลนสอ เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โพน อ.คจามนวง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

นจาเศษผคาไหมทททไมนใชคแลคว มาแปรรผปเปปนของชจารนวย หรสอเปปนสลทงทททมทประโยชนธเพสทอเพลทมรายไดคใหค
กจบชาวบคาน เชนน พวงกดญแจ กระเปปาใสเหรทยญ กระเปปาใสนดลนสอ เปปนตคน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 13,000

หนคา 64 / 267



PS65012240 : หมอนขรตโคกสะอนดเพชชอจพดจนนหนตนยบนตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การสนงเสรลมการขายแบบออนไลนธ

การออกแบบโลโกค

การออกแบบลายใหมนๆ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ระบบขายสลนคคาหรสอบรลการผนานชนองทางออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หมอนขลตโคกสะอาด

รนยละเออยด : หมอนขลดเปปนภผมลปปญญาทคองถลทน ซถทงเปปนการรจกษาวจฒนธรรมทางหจตถกรรม 

ทททสสบทอดจากรดนนสผนรดนนผผกพจนกจบการดจารงวลถทชทวลตวจฒนธรรมประเพณทของคนไทยชาวอทสาน

โดยทจทวไป เปปนของใชคในครจวเรสอนหรสอปปจจจยสทท สจาหรจบหนดนนอน ผลลตจากผคาลายขลดทอมสอ

จากผคาฝปาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โคกสะอาด อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธทคองถลทนโคกสะอาด

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085646196318

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

หมอนขลดโคกสะอาดมทการออกแบบทททโดดเดนน ประณทตแบบแฮนดธเมด ดควยชนางฝปมสอคดณภาพ 
และใชควจตถดดลบคดณภาพ  จจาหนนายผนานชนองทางทจนงหนคารคาน และเพลทมชนองทางออนไลนธ  คสอ 
Facebook, Instargram

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 4,000
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PS65012458 : กระเปปนผดนทนนมชอโคกสะอนดเพชชอจพดจนนหนตนยบนตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การสนงเสรลมการขายบน online faform

การออกแบบมาตรฐานผลลตภจณฑธกระเปปาผคา

การออกแบบลายและโลโกคผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ระบบขายสลนคคาหรสอบรลการผนานชนองทางออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาโคกสะอาด

รนยละเออยด : กระเปปาผคาดลบของพรทเมททยม กระเปปาพรทเมททยม ถดงผคาพรทเมททยม สกรทนโลโกค ปปกโล

โกค ไดคตามตคองการ รจบออกแบบตามความตคองการของลผกคคา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โคกสะอาด อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กระเปปาผลลตภจณฑธชดมชนโคกสะอาด

ออนไลนฑ : 
https://www.facebook.com/profle.php?id=100085646196318&is_tour_dismissed

=true

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาผคาสามารถใชคไดคนานกวนาการใชคถดงพลาสตล (วจสดดทททเปปนมลพลษตนอสลทงแวดลคอม) ดจงนจนน
การสรคางธดรกลจเกททยวกจบกระเปปาผคาโคกสะอาดขถนนมาใหคเปปนทททรผคจจกและนจาไปใชคอยนางแพรนหลาย 
ลดการใชควจสดดทททเปปนพลษตนอสลทงแวดลคอม ผนานชนองทางออนไลนธ คสอ Facebook, IG

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 3,000
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PS65019340 : กนรเพรชมศพกยภนพผลผลรตทนงกนรเกษตรดดวยระบบสสบนนนนพลพงงนนแสงอนทรตยฑแบบเคลชชอนทอช
ไดด สนนหรพบแหลตงนนนนผรวดรน เทศบนลตนนบลฆดองชพยพพฒนน อนนเภอฆดองชพย จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

โซลนาเซลลธพลจงงานแสงอาทลตยธ

ปปจ มนจนากระแสตรง (DC) และมอเตอรธกระแสตรง (DC)  ทททใชคในระบบโซลนาเซลลธ

อลนเวอรธเตอรธ ตจวแปลงแรงดจนไฟฟปา (Inverter) เพสทอประยดกตธใชคงานทางการเกษตร

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : การบรลการทางการเกษตรดควยระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ

แบบเคลสทอนทททไดค

รนยละเออยด : การบรลหารจจดการระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธสจาหรจบแหลนงนจนาผลวดลน

ของชดมชน เมสทอระบบตลดตจนงแลควเสรซจจะสามารถดจาเนลนการไปไดคอยนางมทประสลทธลภาพ 

พจฒนาโจทยธโครงการฯเชลงพสนนททท วางแผน และออกแบบการตลดตจนงระบบฯและรผปแบบระบบ

จจดสนงนจนาบรลหารจจดการการใชคนจนาโดยสมาชลก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ฆคองชจยพจฒนา อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ฆคองชจยโซลนาเซลลธ

ออนไลนฑ : U2T for BCG เทศบาลตจาบลฆคองชจยพจฒนา อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ดคานการนจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคในการเกษตร ปปจจดบจนพลจงงานแสงอาทลตยธไดคมทสนวนสจาคจญใน
การชนวยเหลสอดคานการเกษตรโดยเฉพาะการนจาโซลนารธเซลลธมาใชคสจาหรจบการสผบนจนาเพสทอการ
เกษตร ในพสนนทททหนางไกลจากสายสนงของการไฟฟปาสนวนภผมลภาค และใชคทดแทนเครสทองยนตธดทเซล
ทททตคองใชคเชสนอเพลลงจากพลจงงานสลนนเปลสองทททนจบวจนราคากซยลทงเพลทมสผงขถนน และจากการลงพสนนทททพบ
วนา เทคโนโลยทการสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธมทความเหมาะสมกจบบรลบทของชดมชนภายในพสนนททท 
เนสทองจากในพสนนทททมทแปลงผจกทททหนางไกลจากเขตชลประทานและการไฟฟปาสนวนภผมลภาค จถงทจาใหคไมน
สามารถทททจะใชคไฟฟปาจากทางราชการไดค ดจงนจนนแตนเดลมจถงใชคเครสทองยนตธดทเซล หรสอเบนซลนเปปน
หลจกในการชนวยเปปนแรงขจบเคลสทอนเครสทองสผบนจนา แตนถคาเราสามารถนจาเทคโนโลยทการสผบนจนา
พลจงงานแสงอาทลตยธมาปรจบใชคในการเกษตรไดคจะสามารถชนวยลดการคนาใชคจนายดคานเชสนอเพลลง 
และลดตคนทดนการทจาการเกษตรไดคเปปนอยนางดท อทกทจนงระบบดจงกลนาวยจงสามารถเคลสทอนทททไปยจง
สถานทททตนางๆ ภายในชดมชนไดคอยนางสะดวกสบาย

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,500
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PS65021261 : บรรกนรประกอบ ตรดตพนง และซตอม ระบบสสบนนนนพลพงงนนแสงอนทรตยฑแบบเคลชชอนทอชไดด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทโซลนาเซลลธ และการประยดกตธใชคพลจงงานแสงอาทลตยธในภาคการเกษตร

ปปจ มนจนากระแสตรง (DC) และมอเตอรธกระแสตรง (DC)  ทททใชคในระบบโซลนาเซลลธ

อดปกรณธแปลงแรงดจนไฟฟปาในระบบไฟฟปากระแสตรง (Inverter) หรสอชดดควบคดมการทจางาน

ของปปจ มนจนา (Solar pump controller) และรผปแบบการเกซบพลจงงานไฟฟปา(Solar charger) 

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : การบรลการประกอบ ตลดตจนง ซนอมบจารดงระบบสผบนจนาพลจงงานแสง

อาทลตยธ

รนยละเออยด : รจบออกแบบตลดตจนง ประกอบ และซนอมบจารดง ระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ 

การบรลการประกอบ ตลดตจนง ซนอมบจารดงระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ S (ออกแบบระบบ) = 

6,500,M (ออกแบบระบบพรคอมตลดตจนง) = 11,000,XL (ออกแบบ ตลดตจนง ดผแล ประกจน 1ปป) = 

13,000

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ฆคองชจยพจฒนา อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ฆคองชจยโซลนาเซลลธ

ออนไลนฑ : U2T for BCG เทศบาลตจาบลฆคองชจยพจฒนา อจาเภอฆคองชจย จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

โครงการบรลการประกอบ ตลดตจนง และซนอม ระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธแบบเคลสทอนทททไดคเปปน
การใหคบรลการทางการเกษตร โดยรจบออกแบบตลดตจนง ประกอบ และซนอมบจารดง ระบบสผบนจนา
พลจงงานแสงอาทลตยธ การบรลการประกอบ ตลดตจนง ซนอมบจารดงระบบสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ 
นจาองคธความรผคเรสทองระบบการสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ หลจกและวลธทการเลสอกอดปกรณธทททเกททยว
ขคองในระบบโซลนาเซลลธ ประเภทของแผนนโซลนาเซลลธ แรงดจนไฟฟปากระแสตรง อดปกรณธในการ
แปลงไฟฟปาเพสทอประยดกตธใชคงานทางการเกษตร การตลดตจนง การบรลการหลจงการขายและ
ตลดตาม ซนอมบจารดงการใชคงานเครสทองสผบนจนาพลจงงานแสงอาทลตยธ ซถทงจะเปปนการนจาเทคโนโลยทมา
ปรจบใชคกจบทรจพยากรทททมทชดมชนใหคเกลดประโยชนธ โดยมทวจตถดประสงคธเพสทอพจฒนาสลนคคาและบรลการ
ใหคมทมผลคนาสผงขถนน เพลทมมผลคนาผลผลลตทางการเกษตรและการบรลการ สรคางงานสรคางอาชทพ และ
สรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชน เกลดการกระตดคนเศรษฐกลจภายในชดมชน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,500
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PS65018302 : “โนนศรลนเลรง ปดปยผพกตบชวนอพดเมยด” โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกผพกตบชวนเพชชอเพรชมมสลคตน
ใหดสรนคดนชดมชนตตอยอดสสตกนรจนนหนตนยในตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การแปรผปผจกตบชวา

การทดสอบคดณสมบจตลของผจกตบชวา

เทคโนโลยทในการผลลตปดปยอจดเมซด

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โนนศลลาเลลง ปดปยผจกตบชวาอจดเมซด

รนยละเออยด : ปดปยอจดเมซด เปปนปดปยอลนทรทยธทททใชควจตถดดลบจากผจกตบชวาคลดกเคลคากจบมผลสจตวธ 

ผนานการบดอจดและผลลตจากเครสทองอจดเมซด บรรจดในถดงปฟด ขนาด 5 กก. /10 กก./15 กก./20 

กก./25 กก./30 กก./40 กก./50 กก.

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนศลลาเลลง อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

โครงการพจฒนาผลลตภจณฑธจากผจกตบชวาเพสทอเพลทมมผลคนาใหคสลนคคาชดมชนตนอยอดสผนการจจาหนนาย
ในตลาดออนไลนธ เพสทอยกระดจบคดณภาพชทวลตและสจงคมของชดมชนตจาบลโนนศลลาเลลง  อจาเภอ
ฆคองชจย จจงหวจดกาฬสลนธดธ
ผลลตภจณฑธ 
1) ปดปยผจกตบชวาอจดเมซด ชสทอผลลตภจณฑธ “โนนศลลาเลลง ปดปยผจกตบชวาอจดเมซด”
กลดนมเปปาหมาย 
1) ชดมชน อบต.โนนศลลาเลลง 
2) พสนนทททใกลคเคทยง อบต.โนนศลลาเลลง
3) ผผคทททสนใจผลลตภจณฑธปดปยอลนทรทยธ ไดคแกน กลดนมเกษตรกร 
การจจาหนนายทจนงวจตถดดลบและผลลตภจณฑธ ออฟไลนธ และออนไลนธ ในสนวนของออนไลนธ ตจวแทน
โพสตธสลนคคาลงในเวซปไซตธ / Facebook Page โดยลผกคคาสามารถสจทงซสนอไดคโดยตรง เมสทอไดครจบ 
order จากลผกคคา จะจจดสนงรายละเอทยดการสจทงซสนอและทททอยผนจจดสนงสลนคคาของลผกคคาทางไปรษณทยธ 
หรสอระบบขนสนงเอกชน เนสทองจากมทคนาใชคจนายไมนสผงและสามารถตลดตามสถานะในการจจดสนง
สลนคคาไดค พรคอมชนองทางการชจาระเงลนทททหลากหลายเพสทอเปปนทางเลสอกใหคลผกคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 3,000
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PS65018348 : “ปลอกนรนวคลนยนรนวลยอค ผพกตบชวน โนนศรลนเลรง”   โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกผพกตบชวน 
คลนยนรนวลยอค เพชชอเพรชมมสลคตนใหดสรนคดนชดมชนตตอยอดสสตกนรจนนหนตนยในตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การแปรผปผจกตบชวา

การทดสอบคดณสมบจตลของผจกตบชวา

เทคโนโลยทในการผลลตปลแกนลนวคลายนลนวลซอค

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลอกนลนวคลายนลนวลซอคผจกตบชวา โนนศลลาเลลง

รนยละเออยด : นจาลจาตคนของผจกตบชวา มาอบแหคง ยคอมสท และสานขนาดพอสวมนลนว เปปน

ปลอกนลนว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนศลลาเลลง อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

โครงการพจฒนาผลลตภจณฑธจากผจกตบชวาเพสทอเพลทมมผลคนาใหคสลนคคาชดมชนตนอยอดสผนการจจาหนนาย
ในตลาดออนไลนธ เพสทอยกระดจบคดณภาพชทวลตและสจงคมของชดมชนตจาบลโนนศลลาเลลง  อจาเภอ
ฆคองชจย จจงหวจดกาฬสลนธดธ
ผลลตภจณฑธ 
1) ปลอกคลายนลนวลซอค ชสทอผลลตภจณฑธ “ปลอกนลนวคลายนลนวลซอคผจกตบชวา โนนศลลาเลลง”  
กลดนมเปปาหมาย 
1) ชดมชน อบต.โนนศลลาเลลง 
2) พสนนทททใกลคเคทยง อบต.โนนศลลาเลลง 
3) ผผคทททมทปปญหานลนวลซอค หรสอผผคทททดผแลสดขภาพ

การจจาหนนายทจนงวจตถดดลบและผลลตภจณฑธ ออฟไลนธ และออนไลนธ ในสนวนของออนไลนธ ตจวแทน
โพสตธสลนคคาลงใน เวซปไซตธ / Facebook Page โดยลผกคคาสามารถสจทงซสนอไดคโดยตรง เมสทอไดครจบ 
order จากลผกคคา จะจจดสนงรายละเอทยดการสจทงซสนอและทททอยผนจจดสนงสลนคคาของลผกคคาทางไปรษณทยธ 
หรสอระบบขนสนงเอกชน เนสทองจากมทคนาใชคจนายไมนสผงและสามารถตลดตามสถานะในการจจดสนง
สลนคคาไดค พรคอมชนองทางการชจาระเงลนทททหลากหลายเพสทอเปปนทางเลสอกใหคลผกคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 4,500
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PS65014292 : กนรสตงเสรรมผลรตภพณฑฑผดนฝปนยทอมชอจนกชดมชนเหลตนกลนงสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กระบวนการการผลลตผคาฝปาย

การออกแบบในเชลงสรคางสรรค

การยคอมเสคนดคาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาพจนคอทอมสอ

รนยละเออยด : ผคาพจนคอ ผคาคลดมไหลน ผคาฝปายทอมสอ  หลากสทหลายสไตลธ ใหคความอบอดนน

สบายๆ ดควยการทจกถอใหคเสคนใยผคาออกมาเบาสบาย ผสานสทอยนางคลาสสลคลงตจว เหมาะเปปน

ของขวจญทดกเทศกาล ของขวจญสจาหรจบคนทททคดณรจก ของฝาก  ผลลตภจณฑธชดมชน คดณภาพสผง 

ราคาจจบตคองไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เหลนากลาง อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมผคาฝปายทอมสอ ตจาบลเหลนากลาง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084735930945

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.กลดนมลผกคคา
-วจยทจางาน 
-ชาย หญลง อายด 30-45 ปป
2.คดณคนาสลนคคา บรลการ
  ผลลตภจณฑธ แสดงถถงความเปปนเอกลจกษณธ คดณคนาทางวจฒนธรรมผคาฝปายทอมสอ จากฝปมสอการ
ผลลตของคนในพสนนทททเอง สนงถถงมสอผผคบรลโภคดควยคดณภาพทททดททททสดด และราคาทททเหมาะสม
3.ความสจมพจนธธกจบลผกคคา
  -ใหคขคอมผลผลลตภจณฑธหรสอสาระความรผค ผนานทางสสทอ social media
  -จจดโปรโมชจทนสจาหรจบลผกคคา
4.ชนองทางเขคาถถงลผกคคา
  -รคานคคาทททฝากขายผลลตภจณฑธ
  -รคานขายของฝาก
  -Facebook/ Line
5.รายไดคหลจก
  -ขายผลลตภจณฑธจากผคาทอมสอ เชนน กระเปปา เสสนอผคาสวมใสน 
6.พจนธมลตร
  -โรงงานผลลตบรรจดภจณฑธ
  -ผผคจจาหนนายวจตถดดลบ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65014327 : กนรสตงเสรรมผลรตภพณฑฑไขตเคยมสสตรสมดนไพรจนกชดมชนเหลตนกลนงสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

วจสดดทททใชคในการดอง

เทคโนโลยทการบรรจด

เทคนลคการดองไขน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทชทวภาพทางอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไขนเคซมเหลนากลาง

รนยละเออยด : ไขนเคซมเหลนากลางตคมสดกพรคอมรจบประทาน มทจจาหนนายในรผปแบบ ขายเปปนฟอง

หรสอขายเปปนแพซกสจาเรซจ บรรจด4ฟองตนอ1กลนอง  ตจวไขนเคซมตคมสดกขนเบอรธ 0 แพค 4 ฟอง ไขน

แดงใหญนเนสนอเนทยนมจน เยลนม ไขนขาวเคซมกจาลจงดท ตคมวจนตนอวจนตามออเดอรธ ทานกจบขคาวตคมหรสอ

ขคาวสวยรคอนๆกซอรนอย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เหลนากลาง อ.ฆคองชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนตจาบลเหลนากลาง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084735930945

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.กลดนมลผกคคา -ทดกเพศทดกวจย -ชาย หญลง อายด 10-60 ปป 
2.มทคดณคนาทางโภชนาการทททมากมาย  สลนคคาทททมทคดณภาพและการบรลการทททประทจบใจ ผลลตภจณฑธททท
โดนเดนน แสดงถถงความเปปนเอกลจกษณธของชดมชน ผสมผสานสผตรสมดนไพรโบราณในกรรมวลธทททท
ไมนเหมสอนใคร พรคอมดควยรสชาดทททอรนอยถผกปาก  จากฝปมสอการผลลตของคนในพสนนทททเอง สนงถถง
มสอผผคบรลโภคดควยคดณภาพทททดททททสดด และราคาทททเหมาะสม 
3.ความสจมพจนธธกจบลผกคคา -ใหคขคอมผลผลลตภจณฑธหรสอสาระความรผค ผนานทางสสทอ social media -จจด
โปรโมชจทนสจาหรจบลผกคคา 
4.ชนองทางเขคาถถงลผกคคา -รคานคคาทททฝากขายผลลตภจณฑธ -รคานขายของฝาก -Facebook/ Line 
5.รายไดคหลจก -ขายผลลตภจณฑธไขนเคซม เชนน เปปนของฝาก 
6.พจนธมลตร -โรงงานผลลตบรรจดภจณฑธ -ผผคจจาหนนายวจตถดดลบ -รคานคคาชดมชน -รคานขายของฝาก 
7.กลจกรรมหลจก -ชนวยกจนออกแบบโลโกคหรสอแบรนดธของสลนคคา -ออกแบบผลลตภจณฑธบรรจด ของ
ทททระลถกหรสอของฝาก -กระบวนการผลลต -กลจกรรมการขายผนานออนไลนธ 
8.ทรจพยากรหลจก -ไขนเคซม -ดองผสมสมดนไพรจากธรรมชาตล -กรรมวลธทตามสผตรโบราณ
9.โครงสรคางตคนทดน - คนาใชคจนายในการผลลต -คนาโฆษณา คนาบรรจดภจณฑธ -ตคนทดนวจตถดดลบ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65009243 : กนรพพฒนนยกระดพบคดณภนพโคเนชนอของตนนบลดงพยดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการทจาอาหารอจดกคอน

เทคโนโลยทการใชคสมดนไพร

เทคโนโลยทการใหคอาหารสจตวธเคทนยวเอสนอง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการแปรรผปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผง 1

รนยละเออยด : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผงทททมทสนวนผสมของสมดนไพรและวจตถดดลบ

อาหารสจตวธทททมทในทคองถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงพยดง อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083952514703

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจาเทคโนโลยทการทจาอาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผงจากทางมหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธสผน
เกษตรกรผผคทททสนใจ ขยายกลดนมผผคผลลตจากเกษตรกรทททสนใจ และสรคางชนองทางการจจาหนนาย
ผลลตภจณฑธตนอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

จนนนวนรนยไดด : 1,100
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PS65025816 : กนรพพฒนนยกระดพบคดณภนพโคเนชนอของตนนบลดงพยดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการทจาอาหารอจดกคอน

เทคโนโลยทการใชคสมดนไพร

เทคโนโลยทการใหคอาหารสจตวธเคทนยวเอสนอง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการแปรรผปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผง 2

รนยละเออยด : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผงทททมทสนวนผสมของสมดนไพรและวจตถดดลบ

อาหารสจตวธทททมทในทคองถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงพยดง อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : อาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083952514703

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจาเทคโนโลยทการทจาอาหารอจดกคอนสมดนไพรโปรตทนสผงจากทางมหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธสผน
เกษตรกรผผคทททสนใจ ขยายกลดนมผผคผลลตจากเกษตรกรทททสนใจ และสรคางชนองทางการจจาหนนาย
ผลลตภจณฑธตนอไป

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

จนนนวนรนยไดด : 1,100
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PS65014997 : กนรพพฒนนสรนคดนแปรรสปจนกกลดวยและกลยดทธฑทนงกนรตลนดของผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอสรดนง
มสลคตนเพรชม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการแปรรผปและพจฒนาผลลตภจณฑธ

เทคโนโลยทบรรจดภจณฑธ

เทคโนโลยทการตลาดออนไลนธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยกรอบแกควยจดไสค

รนยละเออยด : แปรรผปผลลตภจณฑธโดยตนอยอดจากผลลตภจณฑธกลควยกรอบแกควเพลทมรสชาตลและ

ลจกษณะทททแตกตนางโดยนจาผลไมคทททมทรสเปรทนยวเชนนสจบปะรดมะขามและอสทนๆมาแปรรผปทจาเปปน

แยมสอดไสคกลควยกรอบแกควเพสทอเพลทมมผลคนาแกนสลนคคา และเลสอกใชคบรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายด

การเกซบรจกษา สรคางอจตลจกษณธชดมชน เปปนบรรจดภจณฑธรจกษธโลกสามารถนจากลจบมาใชคซจนาไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ดอนจาน กผ๊ดชซอป

ออนไลนฑ : กลควยกรอบแกควกลดนมอาชทพตจาบลดอนจาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สลนคคาและคดณภาพสลนคคา
กลควยกรอบแกคว และกลควยกรอบแกควยจดไสคผลลตภจณฑธชดมชนตจาบลดอนจาน เปปนสลนคคาประเภท
อาหารสามารถเปปนอาหารทานเลนน หรสอของฝากไดคโดยผลลตและจจดจจาหนนายเอง เลสอกใชควจตถด
ดลบทททมทคดณภาพ รจกษามาตรฐานสลนคคา และใชคบรรจดภจณฑธทททสามารถนจากลจบมาใชคใหมนไดค
กลดนมลผกคคาและบรลการ สจาหรจบผผคหญลง และกลดนมผผคใชคโซเชทยลอายดระหวนาง 16-45 ปปทททตคองการ
เลสอกซสนอไปรจบประทานหรสอนจาไปขายตนอ มทชนองทางการจจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ 
FACEBOOK SHOPEE LAZADA และออฟไลนธ เชนน รคานคคาและตลาดในชดมชน 
วลธทการรจกษาลผกคคา-สรคางฐานลผกคคาใหคแขซงแกรนงและขยายกลดนมลผกคคาใหคหลากหลาย และสรคาง
การรจบรผคในแบรนดธของสลนคคาเพสทอตอบสนองความตคองการของลผกคคาไดค 
- สรคางตจวแทนในการขายสลนคคาเพสทอเพลทมชนองทางขายสลนคคาใหคกระจาย 
เสคนทางรายไดค ยอดขายจากการขายปลทก-สนงทจนงทางออนไลนธและออฟไลนธ ราคากลควยกรอบ
แกควขายปลทกชลนนละ 35 บาท ขายสนง ชลนนละ 30 บาท กลควยกรอบแกควยจดไสคขายปลทกชลนนละ 79 บาท 
ขายสนงชลนนลนะ 70 บาท
คาดการณธรายไดค/เดสอน 96,000 บาท
ทรจพยากรหลจก
-เงลนลงทดน ยอดรวมเงลนลงทดน 145,000 บาท
- ทรจพยากรบดคคล 
ผผคเชททยวชาญดคานการผลลต

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 96,000
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PS65017013 : กนรพพฒนนบรรจดภพณฑฑและกนรสตงเสรรมกนรตลนดผลรตภพณฑฑชดมชน ตนนบลดอนจนน จพงหวพด
กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทบรรจดภจณฑธ

เทคโนโลยทการคคาออนไลนธ

เทคโนโลยทการแปรรผปและพจฒนาผลลตภจณฑธ (เพสทอสรคางอจตลจกษณธใหคกจบผลลตภจณฑธชดมชน)

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการแปรรผปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยกรอบแกคว

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธแปรรผปจากกลควย พจฒนาผลลตภจณฑธจากกลควยกรอบแกควของ

ชดมชน เปปนกลควยกรอบแกควยจดไสคตนางๆ ทททมทรสชาตลอรนอย เนสนอสจมผจสดท ไดครจบการยอมรจบจาก

ผผคบรลโภค และเลสอกใชคบรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายดการเกซบรจกษา สรคางอจตลจกษณธชดมชน เปปน

บรรจดภจณฑธรจกษธโลกสามารถนจากลจบมาใชคซจนาไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ดอนจาน กผ๊ดชซอป

ออนไลนฑ : กลควยกรอบแกควกลดนมอาชทพตจาบลดอนจาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สลนคคาและคดณภาพสลนคคา
กลควยกรอบแกคว และกลควยกรอบแกควยจดไสคผลลตภจณฑธชดมชนตจาบลดอนจาน เปปนสลนคคาประเภท
อาหารสามารถเปปนอาหารทานเลนน หรสอของฝากไดคโดยผลลตและจจดจจาหนนายเอง เลสอกใชควจตถด
ดลบทททมทคดณภาพ รจกษามาตรฐานสลนคคา และใชคบรรจดภจณฑธทททสามารถนจากลจบมาใชคใหมนไดค
กลดนมลผกคคาและบรลการ สจาหรจบผผคหญลง และกลดนมผผคใชคโซเชทยลอายดระหวนาง 16-45 ปปทททตคองการ
เลสอกซสนอไปรจบประทานหรสอนจาไปขายตนอ มทชนองทางการจจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ 
FACEBOOK SHOPEE LAZADA และออฟไลนธ เชนน รคานคคาและตลาดในชดมชน 
วลธทการรจกษาลผกคคา-สรคางฐานลผกคคาใหคแขซงแกรนงและขยายกลดนมลผกคคาใหคหลากหลาย และสรคาง
การรจบรผคในแบรนดธของสลนคคาเพสทอตอบสนองความตคองการของลผกคคาไดค 
- สรคางตจวแทนในการขายสลนคคาเพสทอเพลทมชนองทางขายสลนคคาใหคกระจาย 
เสคนทางรายไดค ยอดขายจากการขายปลทก-สนงทจนงทางออนไลนธและออฟไลนธ ราคากลควยกรอบ
แกควขายปลทกชลนนละ 35 บาท ขายสนง ชลนนละ 30 บาท กลควยกรอบแกควยจดไสคขายปลทกชลนนละ 79 บาท 
ขายสนงชลนนลนะ 70 บาท
คาดการณธรายไดค/เดสอน 96,000 บาท
ทรจพยากรหลจก
-เงลนลงทดน ยอดรวมเงลนลงทดน 145,000 บาท
- ทรจพยากรบดคคล 
ผผคเชททยวชาญดคานการผลลต

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 96,000
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PS65012645 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑสเปรยฑสมดนไพรไพล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

เครสทองทจาสเปรธยสมดนไพร

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธสเปรยธสมดนไพรไพล

รนยละเออยด : ทจาจากสมดนไพรไพล เกลซดสาระแหนน พลมเสน การบผร นจนามจนมะพรคาว ใชคทา

บรรเทาอาการปวดเมสทอยตามรนางกาย บรรจดขวดแบบสเปรยธฉทด ขนาด 250 ml ขายในราคา 

ขวดละ 100 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาจจาปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตภจณฑธ ณ ตอนนทนไดคทจาการจดทะเบทยนเปปนทททเรทยบรคอย ดคานการผลลตทางสมาชลกสหกรณธ
บคานดงกลควยจจดหาวจตถดดลบและสนวนผสมตนางๆสนงใหคกจบโรงงาน จคางโรงงานผลลต เพราะไมนมท
เครสทองผลลตสลนคคาเอ งผลลตออกมาแตนละครจนงไดคจจานวนนคอย เพราะวจตถดดลบตนางๆสนงใหคโรงงาน
จจานวนไมนเพทยงพอ
     ดคานการจจาหนนาย ใชคระบบสมาชลกสหกรณธเปปนคนนจาสลนคคาไปขาย โดยการขายใหคกจบคนรผคจจก 
คนในชดมชน และมทการขายออนไลนธตนางๆ
          อยนางไรกซตาม อนาคตขคางหนคาอยากทททจะเพลทมวจตถดดลบและขยายการขายแบบออนไลนธใหค
มากขถนนพจฒนา   โลโกคบรรจดภจณฑธใหคดผทจนสมจย เขคาถถงไดคทดกเพศทดกวจยและจจดหาเครสทองผลลต
สลนคคาเอง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65012694 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑสบสตโปรตอนจนกรพงไหม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

เครสทองปปน มแบบสบผน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธสบผนโปรตทนจากรจงไหม

รนยละเออยด : สบผนทจาจากโปรตทนรจงไหม ผสมกจบทองคจา นจนาผถนง ขมลนนชจน วลตามลน E สรรพคดณ 

ชนวยทจาใหคผลวชดนมชสทน กระจนางใส ไรคฝปาสลว ผลวดผอนอนไว บรรจดกลนอง ปรลมาณ 50 กรจม กลนองละ 

99 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาจจาปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตภจณฑธ ณ ตอนนทนไดคทจาการจดทะเบทยนเปปนทททเรทยบรคอย ดคานการผลลตทางสมาชลกสหกรณธ
บคานดงกลควยจจดหาวจตถดดลบและสนวนผสมตนางๆสนงใหคกจบโรงงาน จคางโรงงานผลลต เพราะไมนมท
เครสทองผลลตสลนคคาเองผลลตออกมาแตนละครจนงไดคจจานวนไมนมาก เพราะวจตถดดลบตนางๆสนงใหคโรงงาน
จจานวนไมนเพทยงพอ
         ดคานการจจาหนนาย ใชคระบบสมาชลกสหกรณธเปปนคนนจาสลนคคาไปขาย โดยการขายใหคกจบคน
รผคจจก คนในชดมชน และมทการขายออนไลนธตนางๆ
          อยนางไรกซตาม อนาคตขคางหนคาอยากทททจะเพลทมวจตถดดลบและขยายการขายแบบออนไลนธใหค
มากขถนนพจฒนา   โลโกคบรรจดภจณฑธใหคดผทจนสมจย เขคาถถงไดคทดกเพศทดกวจยและจจดหาเครสทองผลลต
สลนคคาเอง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65014237 : ไกตพชนนเมชองลสกผสม BCG มตวงนนโมเดล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมการเลทนยงไกนพสนนเมสองลผกผสม

การจจดการฟารธมปศดสจตวธ

การเตรทยมสผตรอาหารเลทนยงไกนพสนนเมสองลดตคนทดน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การใชคปรลมาณสารอาหารทททเหมาะสมตนอสดขภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไกนพสนนเมสองลผกผสม BCG มนวงนาโมเดล

รนยละเออยด : ไกนพสนนเมสองลผกผสมถสอไดควนาเปปนสจตวธเศรษฐกลจทททสจาคจญ และสรคางความมจทนคง

ทางอาหารใหคชดมชนหรสอคนในทคองถลทนมาโดยตลอด  โดยครจวเรสอนในชดมชนสนวนใหญนจะเลทนยง

ไกนพสนนเมสองลผกผสมไวคเนสทองจากใชคเงลนในการลงทดนนคอย ดผแลจจดการงนายทนทานตนอการ

เปลททยนแปลง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.มนวงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ขายตลาดในชดมชน

ออนไลนฑ : U2T มนวงนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

Value Propositions
1. ตอบสนองความตคองการของลผกคคา
1. ไดคบรลโภคเนสนอไกนทททมทคดณภาพและไดคมาตรฐานปลอดภจย
2. สามารถน าไปเลทนยงดควยตนเองไดคเนสทองจากเปปนไกนทททเลทนยงงนายและโตเรซว 
3. ไดคไกนทททมทราคาถผกกวนาทคองตลาดทจทวไป
2. การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา
1. ลดการบรลโภคเนสนอไกนทททไมนมทคดณภาพและไมนปลอดภจยตนอสดขภาพ
2. สามารถเลทนยงไกนไวคบรลโภคหรสอจ าหนนายไดคดควยตนเอง
3. ประหยจดคนาใชคจนายในการซสนอไกนแพง
4. เลทนยงไกนไดคถผกวลธทและมทการจจดการทททดท 
3. ประโยชนธและขคอดทของสลนคคาบรลการของเรา
1. เนสนอไกนมทรสชาตอรนอยสามารถน าไปประกอบอาหารไดคหลากหลายเมนผ
2. ไกนพจนธดธพสนนเมสองลผกผสมเลทนยงงนายโตเรซวทนตนอสภาพแวดลคอมไดคดท
3. สามารถน ามผลไกนไปใชคกจบพสชผลทางการเกษตรไดค
4. สลนคคาและบรลการส าหรจบลผกคคา
 1. มทการแนะน าแนวทางในการเลทนยงไกน
 2. มทการส ารวจทททอยผนอาศจยการเลทนยงไกนการสรคางคอกไกนเพสทอใหคมทความเหมาะสมกจบจ านวนไกนททท
เลทนยง

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 79 / 267



PS65014286 : กลดวยตนกมตวงนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ปรจบปรดงมาตรฐานการผลลตใหคมทคดรภาพ

พจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคา

ชนองทางการจจดจจาหนนาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยตากมนวงนา

รนยละเออยด : กลควยเปปนอาหารทททนลยมในประเทศมทคดณคนาทางอาหารเหมาะสจาหรจบการรจบ

ประทาน เปปนอาหารทจนงเดซกและผผคใหญนทจาคนอยขคางงนาย กลควยเปปนพสชพสนนบคานของไทยทททถผกนจา

มาใชคประโยชนธเพราะทดกสนวนของกลควยสามารถนจามาใชคไดคอยนางเหมาะสม เชนน กลควยตากและ

ขนมกลควยตนางๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.มนวงนา อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานคคาในโรงพยาบาลกาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : u2t มนวงนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Value Propositions
1. ผลลตภจณฑธตอบสนองความตคองการของลผกคคา
1.รผปลจกษณธสลนคคามทความโดดเดนน และรสชาตลอรนอยถผกปาก
2.มทททมงานทททมทความชจานาญในการพจฒนาสลนคคา
3.สลนคคาสามารถครอบคลดมกลดนมลผกคคาทดกเพศ ทดกวจย
2. การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา
1.มทการรจบรองมาตรฐานสลนคคาปลอดภจย
2.เปปนอาหารวนางทางเลสอกส าหรจบผผคทททดผแลสดขภาพ
3.กลควยตากท าใหคมทความอรนอย และรจบประทานไดคงนายขถนนส าหรจบบางคนทททไมนชอบรจบประทาน
กลควย
3. ประโยชนธและขคอดทของสลนคคาบรลการของเรา
1.ไดคผนานการตรวจวลเคราะหธทางหคองปฏลบจตลการดคานสารปนเปปน อนอยผนในเกณฑธสลนคคาปลอดภจย
2.ไดครจบรองมาตรฐานระบบการจจดการคดณภาพการปฏลบจตลทางการเกษตรทททดทส าหรจบพสช (
กลควยนค าวคา)
3.เปปนกลดนมอาชทพทททไดคลงทะเบทยนเปปนกลดนมผผคผลลตสลนคคาหนถทงต าบล หนถทงผลลตภจณฑธ (OTOP)
4.อดดมไปดควยกากใยชนวยท าใหคขจบถนายสะดวกขถนน ลดอาการทคองผผก
5.มทคดณสมบจตลตนอตคานอนดมผลอลสระชนวยลดสาเหตดทททท าใหคเกลดโรคมะเรซงและยจงมทสนวนชนวยในการ
ชะลอวจย

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 31,500

หนคา 80 / 267



PS65013330 : ผลรตภพณฑฑกนนจพดแมลงศพตรสพชชจนกพชชสมดนไพร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทชทวภาพ

สผตรสารกจาจจดแมลงศจตรผพสชจากพสชสมดนไพร

การกจาจจดแมลงศจตรผพสชโดยวลธททางชทวภาพ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สารสกจดสมดนไพรสจาหรจบไลนศจตรผพสช

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธสารสกจดสมดนไพรทททมทฤทธลธในการไลนแมลงศจตรผพสช เชนน สารสกจด

สะเดา สารสกจดหางไหล สารสกจดตะไครคหอม และสารสกจดพรลก เปปนตคน นจามาผสมใหคไดคสผตร

ทททเหมาะสมเพสทอใชคในการไลนแมลงศจตรผพสชผลลตภจณฑธทททไดคมทความปลอดภจยตนอผผคใชค เปปนมลตร

ตนอสลทงแวดลคอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สะอาดไชยศรท อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลสะอาดไชยศรท

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลสะอาดไชยศรท

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. ตอบสนองความตคองการของลผกคคา
ลดการใชคยาฆนาแมลงซถทงเปปนมลพลษตนอสลทงแวดลคอม สามารถชนวยไลนแมลงศจตรผพสชไดค สนงผลใหค
ผลลตผลเกษตรไรคสารพลษ
ตอบสนองความตคองการของลผกคคาทททใสนใจสดขภาพและสลทงแวดลคอม
ราคาทททจจบตคองไดค ลดรายจนาย ใหคแกนเกษตรกร 
2. การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา
ลดการใชคสารเคมททททกนอใหคเกลดอจนตรายตนอสดขภาพ
การใชคสารสกจดสมดนไพรซถทงมทฤทธลธในการไลนแมลงศจตรผพสชทดแทนการใชคยาฆนาแมลงเพสทอชนวยลด
การปนเปปน อนสารเคมทในพสชและเปปนมลตรตนอสลทงแวดลคอม
การสรคางระบบนลเวศใหคสามารถพถทงพาอาศจยกจนตามหลจกการของเกษตรอลนทรทยธ โดยไมนตคอง
พถทงพาการใชคสารเคมท
3. ประโยชนธและขคอดทของสลนคคาบรลการของเรา
ชนวยไลนแมลงศจตรผพสชไดคอยนางมทประสลทธลภาพ ปลอดภจยและเปปนมลตรตนอสลทงแวดลคอม
สรคางนวจตกรรมใหมนให�กจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ
ชนวยลดตคนทดนในการใชคสารเคมททททมทราคาแพง
4. สลนคคาและบรลการสจาหรจบลผกคคา
มทการใหคทดลองใชคกนอน เพสทอทดสอบความพถงพอใจ
มทการสาธลตการใชคและคจาแนะนจาจากผผคเชททยวชาญ 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 81 / 267



PS65013354 : ปดปยนนนนหมพกชอวภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการหมจก

สผตรปดปยนจนาหมจกชทวภาพ

การยนอยสลายของเสทยโดยวลธทชทวภาพ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปดปยนจนาหมจกชทวภาพ

รนยละเออยด : เปปนปดปยนจนาหมจกชทวภาพทททไดคจากการหมจกเศษซากพสช ซากสจตวธ หรสอสาร

อลนทรทยธชนลดตนางๆ ทททหาไดคในทคองถลทน ดควยจดลลนทรทยธจจาเพาะ ใชคสจาหรจบเปปนปดปยใหคกจบพสช ลดการ

ใชคสารเคมท และเพลทมการใชคทรจพยากรในทคองถลทนใหคเกลดประโยชนธอยนางสผงสดด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สะอาดไชยศรท อ.ดอนจาน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : U2T ตจาบลสะอาดไชยศรท

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลสะอาดไชยศรท

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปดปยนจนาหมจกชทวภาพ เปปนปดปยนจนาหมจกทททไดคจากการหมจกเศษซากพสช ซากสจตวธ หรสอสารอลนทรทยธชนลด
ตนางๆ ทททหาไดคในทคองถลทนดควยจดลลนทรทยธจจาเพาะสจาหรจบเปปนปดปยใหคกจบพสช ลดการใชคสารเคมท ลดราย
จนายเพลทมผลผลลตใหคแกนเกษตรกร 
        ผลลตภจณฑธปดปยนจนาหมจกชทวภาพ เปปนธดรกลจเกษตรอลนทรทยธ เพสทอตอบสนองความตคองการของ
ลผกคคาทททใสนใจสดขภาพและสลทงแวดลคอม ตคองการผลลตผลเกษตรไรคสารพลษ ลดรายจนายเพลทมผล
ผลลต 
       การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา ลดการใชคสารเคมททททกนอใหคเกลดอจนตรายตนอสดขภาพ ปดปยนจนาหมจก
ชทวภาพมทจดลลนทรทยธ สารอลนทรทยธ ธาตดอาหาร ทททเปปนประโยชนธตนอสลทงมทชทวลตและสลทงแวดลคอม ลดการ
พถทงพาจากปปจจจยภายนอก โดยการนจาวจสดด เศษซากพสช ซากสจตวธ หรสอสารอลนทรทยธชนลดตนางๆ ททท
หาไดคในทคองถลทนนจามาใชคใหคเกลดประโยชนธสผงสดด เปปนการสรคางระบบนลเวศใหคสามารถพถทงพาอาศจย
กจนตามหลจกการของเกษตรอลนทรทยธ โดยไมนตคองพถทงพาการใชคสารเคมท
     กลดนมลผกคคา สามารถแบนงไดค 3 กลดนม ไดคแกน 
1. เกษตรกรและผผคทททสนใจในเขตตจาบล
2. รคานจจาหนนายสลนคคาเกษตร/รคานคคาทจทวไปในเขตตจาบล
3. รคานจจาหนนายสลนคคาเกษตร/รคานคคาทจทวไปนอกเขตพสนนทททตจาบล
     ชนองทางการขาย ผลลตภจณฑธปดปยนจนาหมจกชทวภาพคสอ
1. ออฟไลนธ 
2. ออนไลนธ ผนานทาง Facebook Finnage :  U2T ตจาบลสะอาด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และมทการพจฒนาอยนางยจทงยสน

จนนนวนรนยไดด : 2,000
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PS65022150 : กนรพพฒนนตดนแบบปศดสพตวฑเกษตรกรสสตชดมชน: ดดนนกนรจพดกนรสดขภนพโคเนชนอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

 ด คใหคความรผคเกททยวกจบระบบการเลทนยงโคเนสนอในชดมชนกดงเกนา

ตรวจพยาธลใตคกลคองจดลทรรศนธในหคองปฏลบจตลการ

ถนายพยาธลใหคแกนโคเนสนอ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   อากาศยานไรคคนขจบเพสทอการเกษตร หรสอ โดรนดคานการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โคปลอดพยาธล, หญคาสจาหรจบเลทนยงโค

รนยละเออยด : - โคสดขภาพดท ปลอดพยาธล - มทแปลงหญคาสจาหรจบเลทนยงสจตวธ- ซถทงผลลตและจจด

จจาหนนายเอง ปลอดสารเคมทตกคคางในผลผลลต

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดงเกนา อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

แผนธดรกลจการเลทนยงโค
- ตรวจและถนายพยาธล ตรวจทจนงในเลสอดและอดจจาระ
- อบรมใหคความรผคเกษตรกรปปอนยาถนายพยาธลไดคเอง
- สนจบสนดนการปลผกแปลงหญคาใหคมทแปลงหญคาสจาหรจบเลทนยงโค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65022153 : ผดนคนนมนศกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจกรเยซบผคาแทนการเยซบมสอ

สนงเสรลมการคคาขายออนไลนธ ไดคแกน เพจทางเฟซบด๊กหรสอวางขายในรคานคคาออนไลนธ

สนงเสรลมการนจาผคามาทจาผลลตภจณฑธตนางๆ เชนน ชดดไทย กระเปปา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาคจามาศกาฬสลนธดธ

รนยละเออยด : ผคาลายคจามาศ เปปนผคาประจจาตจาบลกดงเกนา ผลลตจากฝปายธรรมชาตลโดยนจามา

ทอเปปนลวดลายทททมทความเปปนเอกลจกษณธประจจาทคองถลทน ซถทงสามารถนจาผคาไปตนอยอดสรคาง

สลนคคาไดคหลากหลาย เชนน เสสนอ ชดดกระโปรง กระเปปา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดงเกนา อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- จจดหาอดปกรณธทอผคาเพสทอเพลทมกจาลจงการผลลต ไดคแกน ฟปม และดคายทอผคา
- จจดหาฝปายใหคกลดนมทอผคาเพสทอผลลตผคาลายคจามาศไดคจจานวนเพลทมมากขถนน
- สนงเสรลมการแปรรผปผคาคจามาศเปปนผลลตภจณฑธ ไดคแกน กระเปปา ชดดผคาไทย และเสสนอ
- สนงเสรลมการขายสลนคคาทางออนไลนธโดยการสรคางเพจเฟซบด๊คหรสอรคานคคาออนไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 1,590
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PS65026028 : กดดจรกไทญดอ ผดนทอพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การยคอมสทธรรมชาตล

การออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธใหคมทเอกลจกษณธ

การออกแบบผลลตภจณฑธใหคมทความหลากหลาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : 1. ผคาสไบ

รนยละเออยด : มทลจกษณะเปปนผคาฝปายสไบ ใชคหนมหรสอพจนคอ ตามความตคองการของลผกคคา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดจลก อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ธดรกลจกลดนมทอผคาพสนนเมสองไทญคอเปปนธดรกลจทททกจาลจงอยผนในกระแสนลยมมากในปปจจดบจน มทผผคสนใจทจา
ธดรกลจนทนเปปนจจานวนมากถถงแมควนาภาวะเศรษฐกลจของประเทศไทยจะซบเซาลงกซตามแตนธดรกลจทอ
ผคาพสนนเมสองกซยจงสามารถขยายตจวไดค
กลดนมทอผคาพสนนเมสองไทญคอเปปนผคาทอพสนนเมสองทททมทเอกลจกษณธสามารถนจามาแปรรผปเปปน
ผลลตภจณฑธตนางๆ เพสทอ
อนดรจกษธการทอผคาพสนนเมสองและลายผคาตนางๆของไทญคอ เพสทอเพลทมมผลคนาใหคกจบคนในชดมชน และไดค
นจาเอกลจกษณธ อจตลจกษณธของสไบ ลายดอกจลก ลายดอกฮจง ลายไสคปลาไหล ไดคมทการผลลตผคา
พสนนไทญคอ ผคาถดง และผลลตภจณฑธอทกมากมาย เปปนตคน ไดคมทการตนอยอดสลนคคาในการผลลตโดย การ
เพลทมลายตนางๆตามทททผผคชสนอสจทงทจา ซถทงมทชนองทางการจจดจจาหนนายคสอหนคารคาน และการขายสลนคคา
ผนานชนองทางออนไลนธเพสทอมดนงสรคางความพอใจใหคแกนลผกคคาโอกาสทางการตลาด

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 25,000

หนคา 85 / 267



PS65026415 : หตมสไบเทอชยวไทญดอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

มทการประชาสจมพจนธธผนานแฟนเพจ Facebook เพสทอเสนอแหลนงทนองเทททยวใหคทดกคนไดครผคจจก

การพจฒนาแหลนงทนองเทททยวใหคเปปนทททรผคจจกและมทผผคคนสนใจมากขถนน

มทการรนวมดควยชนวยกจนกจบภาครจฐและภาคประชาชนในการสรคางทจศนคตลในการพจฒนาแหลนง

ทนองเทททยวใหคคนในชดมชนเกลดรายไดค

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ธดรกลจการทนองเทททยวออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หนมสไบเทททยวไทญคอ

รนยละเออยด : เปปนการทนองเทททยวเชลงอนดรจกวจฒนธรรมถลทนไทญคอ ทนองเทททยวเชลงธรรมชาตลเเละ

เศษรฐกลจ ทคองถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.กดดจลก อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

การวางแผนระยะสจนน การทนองเทททยวในเชลงวจฒนธรรม ธรรมชาตลและเศรษฐกลจ แบบยจทงยสน โดย
ทจาการประชาสจมพจนธธแหลนงทนองเทททยวทททเรามทใหคเปปนทททรผคจจกแกนนจกทนองเทททยว การทจาวทดททจศนธนจา
เสนอแหลนงทนองเทททยวแตนละททท ทจาการเผยแพรนทางสสทอออนไลนธ และแผนระยะยาวเราจะสรคางการ
รจบรผคเกททยวกจบแหลนงทนองเทททยว เพสทอใหคเปปนทททรผคจจกในกลดนมนจกทนองเทททยวภายในประเทศเพลทมขถนน 30% 
ภายใน 3 ปปดจาเนลนงาน และอาศจยการรทวลวจากนจกทนองเทททยวทททเคยมาเทททยวในการขยายตลาด
เครสอขนายของกลดนมนจกทนองเทททยวเอง โดยตจนงเปปามทนจกทนองเทททยวมาใชคบรลการเพลทมปปละ 5%

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 14,985
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PS65015175 : กนรปรพบภสมรทพศนฑสถนนทอชกนรผลรตและสถนนทอชจนนหนตนยผลรตภพณฑฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคโปรแกรม Picsart ในการออกแบบพสนนทททในการเปลททยนภผมลทจศนธ

ใชคเทคโนโลยทในการออกแบบปปาย

ใชคเทคโนโลยทและนวจตกรรมในการปรจบเปลททยนภผมลทจศนธสถานททท

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ธดรกลจการทนองเทททยวออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : -
รนยละเออยด : ภผมลทจศนธบรลเวรจจาหนนายสลนคคา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงสมบผรณธ อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ชาวบคานสนวนใหญนในพสนนทททตจาบลดงสมบผรณธมทการจจดจจาหนนายผลลตภจณฑธของชดมชน แตนสาถานททท
จจดจจาหนนายยจงไมนดถงดผดใจลผกคคานจก ททม U2T ตจาบลดงสมบผรณธจถงจะปรจบปรดงภผมลทจศสถานทททจจด
จจาหนนายใหคนนาสนใจมากขถนน

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 0
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PS65016286 : พพฒนนออกแบบ Packaging ปลนตนกแหดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมนวจตกรรมในการจจดจจาหนนาย

ใชคเทคโนโลยทในการออกแบบแพคเกจจลนง

ใชคเทคโนโลยทในการซทลสผญกาศ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาแหคง

รนยละเออยด : ปลาตากแหคงเปปนแบบปลาวงและเปปนแบบพวง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ดงสมบผรณธ อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เกษตรกรสนวนใหญนในพสนนทททตจาบลดงสมบผรณธมทการจจดจจาหนนายผลลตภจณฑธของชดมชนสนวนมาก
เปปนผลลตภจณฑธจากปลาเพสทอเปปนการเพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธเราจถงมทแนวคลดออกแบบและ
พจฒนา  Packaging เพสทอทททจะสามารถดถงดผดใจของลผกคคาาและสรคางรายไดคใหคกจบชดมชนมากขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65014783 : ผดนลนยคนนมนศ กระเปปนผดน และ ผดนถดงลนยคนนมนศ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบบรรจดภจณฑธใหคมทความนนาสนใจ

นจาผลลตภจณฑธของชาวบคานทททมทยดแลควมาออกแบบและผลลตขถนนเปปนผลลตภจณฑธรผปแบบใหมน

เพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคาแบบออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาลายคจามาศ

รนยละเออยด : ผคาขนาด 1x4 เมตร ขาย 800 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ทนาคจนโท อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปผคาพสนนเมสอง บคานทนาเมสอง

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100083956911527

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

นจาผลลตภจณฑธของชาวบคานทททมทอยผนแลควมาพจฒนาและออกแบบ 
แปรรผปผลลตภจณฑธททททจาจากผคาลายคจามาศ เชนน เสสนอลายคจามาศ
ทจาแพซกเกจของผลลตภจณฑธใหคดถงดผดสายตา
การโปรโมทสลนคคา
สรคางการตลาดในรผปแบบออนไลนธ
เพลทมรายไดคใหคกจบชดมชนและชาวบคาน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 25,000
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PS65015987 : ผลรตภพณฑฑ กระเปปนและกลตองกระดนษทรชชสตจนกเสชชอกก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ผลลตภจณฑธสนวนใหญนทจาจากวจสดดธรรมชาตลทจาใหคมทตคนทดนในราคาทททไมนสผง

สรคางแพซคเกซตดถงดผดความสนใจ-

เพลทมรผปแบบการจจดจจาหนนายสลนคคา ในรผปแบบ ออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกสรคางสรรคธทนาคจนโท

รนยละเออยด : เสสทอกกขนาด 60 ซม. x 2 ม. มทใหคเลสอก 7-8 ลาย จจาหนนายในราคา 300 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ทนาคจนโท อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปผคาพสนนเมสอง บคานทนาเมสอง

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100083956911527

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

รจบซสนอเสสทอกกจากชาวบคานและนจามาออกแบบเปปนผลลตภจณฑธใหมน เชนนกระเปปาจากเสสทอกก กลนอง
กระดาษทลชชผนจากเสสทอกก
ทจาแพซคเกซตของผลลตภจณฑธใหคมทความดถงดผดสายตา
โปรโมทสลนคคา
สรคางการตลาดในรผปแบบออนไลนธ
ชาวบคานในชดมชนมทรายไดคเพลทมขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65007911 : กนรสตงเสรรมและพพฒนนผลรตภพณฑฑไมดกวนดหนองแซง @นนตนล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองจจกรทททใชคในการผลลตททททจาใหคไมคกวาดแขซงแรง คงทน และประหยจดเวลาในการทจาไมคกวาด

ออกแบบโลโกคสรคางเอกลจกษณธใหคกจบไมคกวาด

นจาสสทอออนไลนธมาชนวยเพสทอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไมคกวาดอเนกประสงคธหนองแซง @นาตาล

รนยละเออยด : ไมคกวาดอเนกประสงคธ เปปนไมคกวาดดคามไมค ทททมทความทนทาน ใชคนานไดคนาน และ

ราคายนอมเยา ลผกคคาคดคนชลนและเชสทอมจทนในคดณภาพสลนคคา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาตาล อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไมคกวาด ตจาบลนาตาล

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลนาตาล

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ไมคกวาดอเนกประสงคธหนองแซง @นาตาล เปปนผลลตภจณฑธของใชคภายในบคาน สจาหรจบพนอบคานแมน
บคาน และสมาชลกภายในครจวเรสอน ผลลตและจจดจจาหนนายผนานหนคารคาน และชนองทางออนไลนธ โดย
มทราคาทททยนอมเยา

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 91 / 267



PS65015671 : ไมดกวนดเฉพนะทอชหนองแซง @นนตนล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองจจกรทททใชคในการผลลตททททจาใหคไมคกวาดแขซงแรง คงทน และประหยจดเวลาในการทจาไมคกวาด

ออกแบบโลโกคสรคางเอกลจกษณธใหคกจบไมคกวาด

นจาสสทอออนไลนธมาชนวยเพสทอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไมคกวาดเฉพาะทททหนองแซง @นาตาล

รนยละเออยด : ไมคกวาดเฉพาะทททหนองแซง @นาตาล มทความสวยงามขถนน และทนทาน เนสทอง

จากดคามไมคเปปนพลาสตลก ทททหลากหลายสทสจน ทจาใหคลผกคคาชสทนชอบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาตาล อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไมคกวาด ตจาบลนาตาล

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลนาตาล

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ไมคกวาดเฉพาะทททหนองแซง @นาตาล เปปนผลลตภจณฑธของใชคภายในบคาน สจาหรจบพนอบคานแมนบคาน 
และสมาชลกภายในครจวเรสอน ผลลตและจจดจจาหนนายผนานหนคารคาน และชนองทางออนไลนธ โดยมท
ราคาทททยนอมเยา

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 92 / 267



PS65008119 : สตงเสรรมและพพฒนนเสชชอกกลนยซรชงแบบพพบ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ชนองทางจจาหนนายทจนงแบบหนคารคานและแบบออนไลนธ เชนน Face Book

shopee

Tiktok และการไลฟฟสด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกลายซลทงแบบพจบ

รนยละเออยด : เสสทอกกแบบพจบจะเปปนการนจาเอาเสสทอกกแบบผสนมาเยซบตนอกจนประมาณ 3 ผสน 

หรสอ 2 ผสน ขถนนอยผนกจบผผคผลลตและความตคองการของลผกคคา เสสทอกกแบบพจบ มทลวดลายทททหลาก

หลาย เชนน ลายชคาง ลายเตนา ลายปลา ลายหจวใจกาฬสลนธดธ หรสอลายททททจาขถนนมาเองเปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ยางอผคม อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เสสทอกกลายเสคนซลทง ตจาบลยางอผคม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลยางอผคม

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ลผกคคาของเสสทอกกลายซลทงคสอนจกทนองเทททยว และนจกเดลนทางทททตคองเดลนทางไปพจกผนอนตามสถานททท
ทนองเทททยวตามธรรมชาตลและไมนสามารถแบกสจมภาระทททเปปนเกคาอทนนจทงไปไดคเพราะไมนสะดวกมท
นจนาหนจกทททมาก เสสทอกกลายซลทงจถงไดคนจาเสนอผลลตภจณฑธเสสทอกกลายซลทงชนลดพจบเพสทอแกคปปญหาใหค
กลจบลผกคคาเหลนานทน โดยเสสทอกกลายซลทงมทลายทททโดดเดนนสวยงามมทความเปปนอจตลจกษณธทคองถลทนพสนน
บคานทททสามารถเขคาไดคกจบบรรยากาศของการพจกผนอนหยนอนใจของนจกทนองเทททยว อทกทจนงมทนจนาหนจก
ไมนมาก มทสายสะพาย สามารถพกพาและพจบเกซบไดคสะดวกสบาย มทความคงทนแขซงแรง นอกจาก
นทนยจงสามารถนจาไปเปปนของฝากทททไมนซจนาใคร มทประโยชนธใชคสอยหลากหลายนอนไดคนจทงไดคตามแตน
วจตถดประสงคธของลผกคคาซถทงทางททมเสสทอกกลายซลทงมทชนองทางจจาหนนายทจนงแบบหนคารคานและ
แบบออนไลนธ เชนน Face Book , IG , LAZADA,shopee โดยประมาณยอดขายไมนตจทากวนา 100 
ผสนตนอเดสอน ราคาขายผสนละ 1,200-1,500 บาท รวมรายไดค 120,000-150,000 บาท ตนอเดสอน 
มทตคนทดนตนอหนนวยผสนละ 820 บาท

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 93 / 267



PS65017000 : สตงเสรรมและพพฒนนเสชชอกกลนยซรชงแบบผชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ฟปมเพสทอออกแบบลายทททสวยงาม

ชนองทางจจาหนนายทจนงแบบหนคารคานและแบบออนไลนธ เชนน Face Book

shopee

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกลายซลทงแบบผสน

รนยละเออยด : สลนคคาแบบผสนจะมทความกวคางอยผนทททประมาณ 60 เซนตลเมตร ความยาวอยผนททท 1-2 

เมตร อยผนทททโฮงทอเสสทอ และมทลวดลายทททหลากหลาย เชนน ลายดอกแกคว ลายปลา เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ยางอผคม อ.ทนาคจนโท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เสสทอกกลายเสคนซลทง ตจาบลยางอผคม

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลยางอผคม

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ลผกคคาของเสสทอกกลายซลทงคสอนจกทนองเทททยว และนจกเดลนทางทททตคองเดลนทางไปพจกผนอนตามสถานททท
ทนองเทททยวตามธรรมชาตลและไมนสามารถแบกสจมภาระทททเปปนเกคาอทนนจทงไปไดคเพราะไมนสะดวกมท
นจนาหนจกทททมาก เสสทอกกลายซลทงจถงไดคนจาเสนอผลลตภจณฑธเสสทอกกลายซลทงชนลดผสนเพสทอแกคปปญหาใหค
กลจบลผกคคาเหลนานทน โดยเสสทอกกลายซลทงมทลายทททโดดเดนนสวยงามมทความเปปนอจตลจกษณธทคองถลทนพสนน
บคานทททสามารถเขคาไดคกจบบรรยากาศของการพจกผนอนหยนอนใจของนจกทนองเทททยว อทกทจนงมทนจนาหนจก
ไมนมาก สามารถพกพาและสะดวกสบายในการเดลนทาง มทความคงทนแขซงแรง นอกจากนทนยจง
สามารถนจาไปเปปนของฝากทททไมนซจนาใคร มทประโยชนธใชคสอยหลากหลายนอนไดคนจทงไดคตามแตนวจตถด
ประสงคธของลผกคคาซถทงทางททมเสสทอกกลายซลทงมทชนองทางจจาหนนายทจนงแบบหนคารคาน และ
แบบออนไลนธ เชนน Face Book , IG , LAZADA,shopee โดยประมาณยอดขายไมนตจทากวนา 100 
ผสนตนอเดสอน ราคาขายผสนละ 600-700 บาท รวมรายไดค 60,000-70,000 บาท ตนอเดสอน มท
ตคนทดนตนอหนนวยผสนละ 250 บาท

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 94 / 267



PS65009847 : สตงเสรรมกนรเกษตรปลสกแตงขนวนนสอนวล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

แปรรผปแตงกวาขาว

การเพลทมชนองทางขายออนไลนธใหคเกษตรกร

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แตงกวาขาวบคานนาสทนวล

รนยละเออยด : ขายสนงใหคพนอคคาคนกลาง ขายใหคประชาชนทททสนใจมาซสนอถถงททท และประชาชนททท

สนใจสจทงซสนอแบบออนไลนธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาคผ อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : Extension White Cucumber Cultivation of Ban Na Si Nuan

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084950086292

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สนงเสรลมแตงกวาขาวบคานนาสทนวลใหคเปปนทททรผคจจกมากขถนนและแปรรผปแตงกวาขาวบคานนาสทนวล

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 95 / 267



PS65010662 : สตงเสรรมสพมมนชอพกลดตมสตรอผดนพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สนงเสรลมการขายและเพลทมชนองทางขายออนไลนธ

-

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอปปกมสอ

รนยละเออยด : เปปนการผลลตตจนงแตนการปลผกฝปายและนจามาแปรรผปเปปนเสสนอผคา และนจามาปปกมสอ 

ใหคเปปนลายอจตลจกษณธเฉพาะถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นาคผ อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาพสนนเมสองบคานชาด

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

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

มทการออกแบบแบรนดธ การสรคางโลโกคสลนคคา และสรคางเรสทองราวใหคกจบสลนคคาเพสทอทททจะเปปน
เอกลจกษณธเฉพาะตจว อทกทจนงเพลทมชนองการจจาหนนายทททเพลทมมากขถนนโดยเฉพาะชนองทางออนไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 70,000
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PS65015113 : กนรเพรชมมสลคตนผลรตภพณฑฑผดนพชนนเมชองดดวยกนรทนนผดนทดบลนย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สรคางลายผลลตภจณฑธผคาพสนนเมสองดควยวลธทการทดบลายจากวจตถดดลบธรรมชาตลทททหาไดคในทคองถลทน

ใหคมทเอกลจกษธเฉพาะตจว

ปรจบปรดงรผปแบบบรรจดภจณฑธใหคมทรผปแบบทททนนาสนใจและเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอม

ใชคโปรแกรมดคานคอมพลวเตอรธเพสทอสนงเสรลมการตลาดออนไลนธผนานสสทอสจงคมออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทดบลาย

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธผคาทอทททนจามาสรคางลวดลายดควยวลธทการทดบลาย โดยสทและลวด

ลายทททใชคจะใชควจสดดจากธรรมชาตลซถทงหาไดคในทคองถลนน เชนน ดอกไมคและใบไมคชนลดตนางๆ เพสทอเปปน

การนจาสลทงทททมทอยผนมาใชคใหคเกลดประโยชนธและเปปนการลดตคนทดนในการผลลตและยจงเปปนมลตรกจบสลทง

แวดลคอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนนาจาน อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : จจนจลรา

ออนไลนฑ : U2Tรนวมใจไทโนนนาจาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจาผลลตภจณฑธผคามาทดบลาย โดยใชคใบไมคดอกไมคทททหาไดคในทคองถลทน จากนจนนนจาไปบรรจดภจณฑธและ
การบรลการจจาหนนายสลนนคคา ซถทงระหวนางกระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง 
Content ในการโปรโมทผลลตภจณฑธใหมน ๆ เพสทอสรคางจดดขายใหคมทความโดดเดนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65015117 : กนรเพรชมมสลคตนเหยดฟนงดดวยกนรทนนแจตวบองเหยด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

แปรรผปผลลตภจณฑธเหซดฟางเพสทอนจามาทจาแจนวบอง

ออกแบบบรรจดภจณฑธใหคมทรผปแบบทททนนาสนใจและเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอม

ใชคเทคโนโลยทชนวยสนงเสรลมการตลาดออนไลนธผนานสสทอสจงคมออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แจนวบองเหซดฟาง

รนยละเออยด : เปปนแจนวบองทททนจาเหซดฟางมาทจาเปปนวจตถดดลบหลจก ซถทงจะทจาใหคแจนวบองเหซดฟาง

มทรสชาตลทททโดดเดนนและแปลกใหมน โดยวจตถดดลบทททใชคในกระบวนการผลลตจะใชควจตถดดลบทททปลอด

สารและจะมทขจนนตอนในการผลลตทททสะอาดและปลอดภจย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนนาจาน อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลนมปลผกเหซดฟางกองเตทนย

ออนไลนฑ : U2Tรนวมใจไทโนนนาจาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เรลทมจากการคจดสรรคธวจตถดดลบทททสะอาดและปลอดสารพลษและมทคดณภาพ นจาไปสผนกระบวนการ
ผลลตทททสะอาดและบรรจดภจณฑธ ซถทงระหวนางกระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง 
Content ในการโปรโมทผลลตภจณฑธใหมน ๆ การสรคางจดดขายใหคมทความโดดเดนนและจจดจจาหนนาย
สลนคคา รวมไปถถงการบรลการ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65008278 : โครงกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑปปดหงอกวรสนหกรจชดมชนสมดนไพรตนกแหดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบโลโกค ฉลากสลนคคา และบรรจดภจณฑธ

ภผมลปปญญาชดมชน

การใชคเทคโนโลยทการขายสลนคคาบนแพลตฟอรธมออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ครทมยคอมปฟดผมขาวสมดนไพร ผงยคอมปฟดผมขาวสมดนไพร ปลายฟปาภผ

ตะวจน

รนยละเออยด : “ครทมยคอมผมปฟดผมชาว และผงยคอมปฟดผมขาว เปปนการนจาสมดนไพรในชดมชน

มาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธทททใชคปกปฟดผมขาว ปราศจากสารเคมท มทความปลอดภจยกจบผผคใชค ปฟด

ปฟดผมขาวไดคดท วลธทใชคผลลตภจณฑธงนายและสะดวก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บนอแกคว อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ปลายฟปา ภผตะวจน

ออนไลนฑ : ปลายฟปา ภผตะวจน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมเปปาหมายคสอ ลผกคคาทททตคองการปกปฟดผมขาวและบจารดงเสคนผมใหคเสคนผมทททสดขภาพแขซงแรง 
ความโดดเดนนของผลลตภจณฑธคสอการใชคสมดนไพรในชดมชนเปปนวจตถดดลบหลจกในการผลลต ไมนมทสนวน
ผสมของสารเคมท คผนคคาไดคแกนลผกคคาขายปลทก และลผกคคาขายสนง ยอดขายชดดปกปฟดผมขาวปป 
2564 ประมาณ 35% ของยอดขายทจนงหมด แนวทางการเพลทมรายไดคและลผกคคาไดคแกน ยกระดจบ
มาตรฐานสลนคคา ปรจบเปลททยนโลโกค ฉลาก และบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมกจบการจจาหนนายในยดค
ปปจจดบจน ผลลตสสทอดลจลทจลประชาสจมพจนธธ และเพลทมชนองทางการจจาหนนายออนไลนธผนานแพลตฟอรธ
มการตลาดออนไลนธไดคแกน Shopee Lazada สรคางกลดนมเพสทอใหคคจาปรถกษา รจบประกจนคดณภาพ
ของสลนคคา โดยมทเปปาหมายยอดจจาหนนายเพลทมขถนนรคอยละ10

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

จนนนวนรนยไดด : 6,000
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PS65008548 : โครงกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑชะลอหงอกวรสนหกรจชดมชนสมดนไพรตนกแหดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบโลโกค ฉลากสลนคคา และบรรจดภจณฑธ

ภผมลปปญญาชดมชน

การใชคเทคโนโลยทการขายสลนคคาบนแพลตฟอรธมออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แชมพผสมดนไพร ครทมนวดผมสมดนไพร ปลายฟปาภผตะวจน

รนยละเออยด : แชมพผ  ครทมนวดผม เปปนการนจาสมดนไพรชดมชนมาเพนลทมมผลคนา จากภผมลปปญญา

ชดมชนสผนผลลตภจณฑธบจารดงผม ซถทงไมนทกนอใหคเกลดการระคายเคสอง ชนวยใหคผมแขซงแรง เงางาม มท

นจนาหนจก รากผมแขซงแรง และลดปปญหาการหลดดรนวงของเสคนผม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บนอแกคว อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ปลายฟปา ภผตะวจน

ออนไลนฑ : ปลายฟปา ภผตะวจน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมเปปาหมาย คสอ ลผกคคาทททตคองการบจารดงเสคนผม ไมนใหคเกลดผมขาวกนอนวจย ความโดดเดนนของ
ผลลตภจณฑธคสอการใชคสมดนไพรในชดมชนเปปนวจตถดดลบหลจกในการผลลตไมนมทสนวนผสมของสารเคมท คผน
คคา ไดคแกน ลผกคคาขายปลทก และลผกคคาขายสนง ยอดขายชดดผลลตภจณฑธแชมพผ  และครทมนวดผม ปป 
พ.ศ. 2564 ประมาณ 35% ของยอดขายทจนงหมด แนวทางการเพลทมรายไดคและลผกคคาไดคแกน ยก
ระดจบมาตรฐานสลนคคา ปรจบเปลททยนโลโกค ฉลากสลนคคา และบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมกจบการจจาหนนาย 
ผลลตสสทอดลจลทจลประชาสจมพจนธธสลนคคา และเพลทมชนองทางการจจาหนนายสลนคคาผนานแพลตฟอรธมการ
ตลาดออนไลนธ Shopee Lazada สรคางกลดนมเพสทอใหคคจาปรถกษา และมทการรจบประกจนคดณภาพของ
สลนคคา โดยมทเปปาหมายยอดจจาหนนายเพลทมขถนนรคอยละ10

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 100 / 267



PS65022502 : โครงกนรพพฒนนศพกยภนพนนนนแรตบตอนนนนปดปนสสต "นนนนแรตอนนมพยภสแฝก"

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การกรองนจนาดควยกระบวนการ Reverse Osmosis (RO)

การกจาจจดเชสนอโรคโดยกระบวนการ DISINFECTION ดควยแสงอดลตรคาไอโวเลต (UV)

กระบวนการผลลตนจนาดสทมแบบไรคเชสนอ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาแรนอนามจยภผแฝก

รนยละเออยด : นจนาแรนอนามจยภผแฝก เปปนนจนาแรนทททอดดมไปดควยแรนธาตดสจาคจญหลายชนลด ไมนวนาจะ

เแคลเซทยม แมกนทเซทยม ไบคารธบอเนต ซจลเฟต และโซเดทยม ชนวยควบคดมความสมดดลของนจนา

ในรนางกายทจาใหคสดชสทนชนวยเสรลมสรคางกระดผกและฟปนทททแขซงแรงและชนวยควบคดมการทจางาน

ของระบบประสาทและกลคามเนสนอ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผแลนนชคาง อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไมนมท

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Mineral.water11/

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจนาแรนบนอนจนาปดปนเปปนบนอนจนาซจบใตคดลนทททไหลออกมาตลอดทจนงปป ในพสนนทททบรลเวณตจาบลภผแลนนชคางซถทง
ตลดกจบเทสอกเขาภผพาน อดทตเคยเปปนมหาสมดทรซถทงจะมทชจนนของโซเดทยมอยผนทจทวไปทจาใหคแรนธาตดใน
ชจนนหลนใตคดลนอดดมไปดควยคดณประโยชนธตนอรนางกายมากกวนา 10 ชนลด แตนยจงขาดการสนงเสรลมและ
เพลทมมผลคนาทททเหมาะสม ททม U2PP จถงเหซนชนองวนางทางธดรกลจทททสามารถผลจกดจนใหคไดคสลนคคาพสนนถลทนททท
โดดเดนนและมทมผลคนาเพลทมไดค ซถทงจะพจฒนาคดณภาพของนจนา ทจนงยจงออกแบบบรรจดภจณฑธทททเหมาะสม 
และการจจดการดคานการตลาดทททดท เนคนพจฒนาเปปน “นจนาแรนอนามจยภผแฝก” นจนาแรนทททไดคมาตรฐาน
คดณภาพนจนา ในราคานจนาดสทมปกตล เพสทอสรคางมผลคนา สรคางงาน และสรคางรายไดคแกนประชาชน 
ปปจจดบจนผผคบรลโภคหจนมาสนใจเรสทองของการดผแลสดขภาพกจนมากขถนน นจนาแรนเปปนอทกทางเลสอกหนถทงททท
ไดครจบความสนใจ เนสทองจากนจนาแรนมทแรนธาตดทททดทตนอสดขภาพสผง ดควยคดณสมบจตลเฉพาะนทนทจาใหคนจนาแรนมท
คผนแขนงทางการตลาดนคอย โดยกลดนมเปปาหมายเปปนบดคคลทจทวไปทททรจกษธสดขภาพ ผผคประกอบการรคาน
อาหาร และกลดนมผผคปฟวยหรสอผผคปฟวยพจกฟปน น จจดจจาหนนายผนานระบบออนไลนธและ Pre Order มทการ
เพลทมยอดขายใหคกจบธดรกลจโดยทจาการจจดโปรโมชจทนพลเศษและการรทวลวรสชาตล คดณภาพของนจนา
โดยผผคเคยดสทมหรสอผผคมทชสทอเสทยง
โดยตคนทดนภายใตคแบรนดธ “นจนาแรนอนามจยภผแฝก” ไดคจากการระดมทดนของผผคสนใจ 10,000 บาท 
และการสนจบสนดนคนาวจสดดจากโครงการ U2T 30,000 บาท รวมทจนงสลนน 40,000 บาท คาดวนาจะ
สามารถผลลตสลนคคาไดค 10,000 ขวด มผลคนา 50,000 บาท ทจาใหคคนในชดมชนมทงานและรายไดคเพลทม
ขถนน และยจงมทนจนาแรนทททดทตนอสดขภาพไวคบรลโภค ในอนาคตจะมทการขยายตลาดและเพลทมยอดขายโดย
จะพจฒนาผลลตภจณฑธนจนาแรนดควยการทจาเปปนนจนาแรนผสมคอลลาเจนหรสอวลตามทน และนจนาแขซงนจนาแรน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 101 / 267



PS65022504 : โครงกนรยกระดพบคดณภนพขดนวเมตนหมดอดรน สสต “ขดนวเมตนหมดอดรนคชนรสปสสตรโบรนณเมชองภส”

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การจจดทจาบรรจดภจณฑธ และจจดเกซบแบบไรคเชสนอ และสดญญากาศ

การตรวจหาเชสนอจดรลนทรทยธ

การตลาดออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเมนาหมคอดลนคสนรผปสผตรโบราณเมสองภผ

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธทททไดคจากขคาวเหนทยวเขาวงกาฬสลนธดธเปปนขคาวอลนทรทยธ ซถทงมทวลธทการ

ผลลตแบบดจนงเดลม จะคจทวขคาวเมนาดควยเตาฮางและหมคอดลน ซถทงจะทจาใหคขคาวเมนามทกลลทนหอมอรนอย

เปปนพลเศษ หาทานไดคยากเพราะจะทจาขถนนตามฤดผกาลเทนานจนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผแลนนชคาง อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไมนมท

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Khaomao.phu/

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปปจจดบจนผลผลลตทางการเกษตรราคาตกตจทาลงโดยเฉพาะขคาวทททเปปนผลผลลตหลจกของชดมชนชาว
บคานในพสนนทททจถงแปรรผปจากขคาวเปลสอกมาเปปนผลลตภจณฑธขคาวเมนาหมคอดลนบคานภผแลนนชคาง มทวลธทการ
ผลลตแบบดจนงเดลมโดยจะคจทวขคาวเมนาดควยเตาฮางและหมคอดลนซถทงจะทจาใหคขคาวเมนามทกลลทนหอมอรนอย
เปปนพลเศษหาทานไดคยากเพราะจะทจาขถนนตามฤดผกาลเทนานจนน ทจาใหคมทราคาสผงขถนนและเปปนทททตคอง
การของตลาดแตนจจานวนสลนคคายจงมทนคอยเพราะยจงขาดการสนงเสรลมผลลตภจณฑธใหคมทคดณภาพและ
เพลทมมผลคนาทททเหมาะสม ททม U2PP จถงเหซนชนองวนางทางธดรกลจทททสามารถผลจกดจนใหคไดคสลนคคาพสนนถลทนททท
โดดเดนนนทนใหคมทมผลคนาเพลทมไดค ซถทงพจฒนาคดณภาพโดยการสนงตรวจคดณภาพ ออกแบบบรรจดภจณฑธ
ทททเหมาะสม การจจดการดคานการตลาดทททดท เนคนพจฒนาเปปน “ขคาวเมนาหมคอดลนคสนรผปสผตรโบราณ
เมสองภผ” ทททมทคดณภาพ มทบรรจดภจณฑธทททไดคมาตรฐาน คงความเปปนเอกลจกษณธของผลลตภจณฑธและ
ยจงเกซบไวคไดคนานเพสทอใหคถผกใจกลดนมเปปาหมายมากทททสดดโดยมทเปปาหมายคสอ พจฒนาขคาวเมนาหมคอดลน
บคานภผแลนนชคางใหคเปปนขคาวเมนาหมคอดลนคสนรผปสผตรโบราณเมสองภผทททมทคดณภาพ ไดคมาตรฐาน 
จจาหนนายผลลตภจณฑธสลนคคาใหคครอบคลดมกลดนมเปปาหมาย เชนน บดคคลรจกษธสดขภาพ ผผคประกอบการ
รคานอาหาร และกลดนมผผคปฟวยหรสอผผคปฟวยพจกฟปน นรวมทจนงตนอยอดสลนคคาใหคมทความหลากหลายมากขถนน
เชนน การทจาขคาวเมนาธจญพสชทรงเครสทอง ขคาวเมนาธจญพสชชงพรคอมดสทมเพสทอสดขภาพ ขนมเพสทอ
สดขภาพ เปปนตคน 

นอกจากนทนยจงเพลทมชนองทางการจจาหนนวยสลนคคาผนานกลยดทธธตนางๆทจนงในสนวนตจวของ
ผลลตภจณฑธทททคงความเปปนเอกลจกษณธ ตจนงราคาสผงกวนาคผนแขนง จจดจจาหนนายใหคกจบกลดนมเปปาหมายใน
และนอกเขตพสนนทททตจาบลภผแลนนชคางทจนงระบบออฟไลนธและออนไลนธรวมทจนงการสจทงจองแบบ

สรคางงานสรคางอาชทพ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 53,400

หนคา 102 / 267



PS65007995 : กนรพพฒนนกนรแปรรสปสมดนไพรพชนนบดนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การสกจดนจนามจนจากสมดนไพรใหคมทความบรลสดทธลธมากขถนน

การใชคสสทอออนไลนธในการสนงเสรลมการตลาด

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   เทคโนโลยทพจฒนาคดณภาพผลผลลตทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : บาลธมสมดนไพร

รนยละเออยด : บาลธมสมดนไพรผสานสารสกจดจากสมดนไพรทคองถลทน ใหคกลลทนหอม ชนวยบรรเทา

อาการเคลซด ขจด ยอก แมลงสจตวธกจดตนอย ผด ผสทนคจน บรรเทาอาการวลงเวทยนศทรษะ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สายนาวจง อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนแปรรผปสมดนไพร smile community

ออนไลนฑ : Smile Community      

https://www.facebook.com/people/Smile-Community/100085110442522/

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment - กลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยอยผนในชดมชน 
ไมนจจากจดเพศ โดยมทชนวงอายด 45 ปปขถนนไป และกลดนมลผกคคาทททใหคความสนใจในสดขภาพ
Customer Relationships – มทโปรโมชจทนใหคกจบลผกคคา มทการตลดตามหลจงการขาย
Channels – จจดจจาหนนายผนาน เพจ Facebook กลดนมวลสาหกลจชดมชน
Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ ชนวยบรรเทาอาการปวดเมสทอยกลคามเนสนอ 
อาการวลงเวทยนศทรษะ แมลงสจตวธกจดตนอย และมทความปลอดภจย เพราะผลลตจากสมดนไพร
ธรรมชาตล 100%
Key Activities - กระบวนการผลลต เรลทมจากการปลผกสมดนไพรอลนทรทยธ ไมนมทการใชคสารเคมทใน
การดผแลตลอดจนถถงการเกซบเกททยว และการผลลตทททปลอดภจย 100% จากกลดนมวลสาหกลจชดมชน
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย สมดนไพรพสนนบคานปลอดสารพลษ โดย
สมาชลกกลดนมวลสาหกลจชดมชน Smile Community
Key Partners – สมาชลกกลดนมสมดนไพรในชดมชน
Cost Structure – เงลนลงทดนของสมาชลกในกลดนม 
คนาวจตถดดลบ คนาแรงงาน คนาบรรจดภจณฑธ 
Revenue Streams – รายไดคจากการขายสลนคคาทททกลดนมวลสาหกลจชดมชนและชนองทางจจาหนนาย
ผนานทางออนไลนธ รวมทจนงการออกบผธงานตนางๆ รนวมกจบภาครจฐและเอกชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 3,500
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PS65026186 : กนรแปรรสปผดนฝปนยยดอมครนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การยคอมผคาฝปายเขซนมสอดควยคราม สทจากธรรมชาตล

การออกแบบผลลตภจณฑธ แปรรผปผลลตจากผคาฝปายยคอมครามใหคเปปนผลลตภจณฑธทททมทรผปแบบทททนนา

สนใจมากยลทงขถนน

สนงเสรลมการตลาด ออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หมวกผคาคราม

รนยละเออยด : หมวกผคาคราม งานแฮนดธเมด ตจดเยซบดควยผคายคอมคราม ผคายคอมสทธรรมชาตล 

เนสนอผคานดนม ไมนระคายเคสองตนอศทรษะ ตจดเยซบและออกแบบใหคเหมาะกจบทดกเพศทดกวจย ใสนไดคทดก

โอกาส ขนาดหมวกสผง 12 เซนตลเมตร ปปกหมวกกวคาง 5 - 7 เซนตลเมตร ขนาดรอบศทรษะ 55 - 

60 เซนตลเมตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สายนาวจง อ.นาคผ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปผคาพสนนเมสองกดดตาใกลค

ออนไลนฑ : กดดตาใกลคแปรรผปผคาพสนนเมสอง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segment - กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และ
อาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศ โดยมทชนวงอายด 16 - 30 ปป และกลดนมลผกคคาทททใหคความสนใจ 
Customer Relationships – มทโปรโมชจทนใหคกจบลผกคคา สอบถามความพถงพอใจหลจงการขาย
Channels – จจดจจาหนนายผนาน เพจ Facebook กดดตาใกลคแปรรผปผคาพสนนเมสอง  เพจ Facebook  
Instagram ภายใตคชสทอ ครามเดคอ (Kham Der) By U2T สายนาวจง  และกลดนมวลสาหกลจชดมชน
Value Propositions - สลนคคามทความแปลกใหมนและโดดเดนน  ราคายนอมเยาวธ ใชควจตถดดลบจาก
ธรรมชาตล
Key Activities - กระบวนการผลลต การออกแบบผลลตภจณฑธใหมนๆ จากผคายคอมคราม ผคายคอมสท
ธรรมชาตล ใหคมทความนนาสนใจ และทจนสมจยมากขถนน ใชคไดคกจบทดกโอกาส มทการโปรโมทผลลตภจณฑธททท
สนงเสรลมการจจาหนนายสลนคคา
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควยรผปแบบของผลลตภจณฑธกลดนมวลสาหกลจ 
กลดนมสมาชลกในชดมชนรนวมกจนผลลตและออกแบบเอง
Key Partners – กลดนมผผคทอผคา พจฒนาชดมชนอจาเภอนาคผ พจฒนาชดมชนจจงหวจดกาฬสลนธดธ
Cost Structure – เงลนลงทดนของสมาชลกในกลดนม คนาวจตถดดลบ คนาแรงงาน คนาบรรจดภจณฑธ
Revenue Streams – รายไดคจากการขายสลนคคาจากหนคารคาน จากการออกบผธตลาดชดมชน 
จากการจจาหนนายผนานทางออนไลนธ รายไดคจากการขายออกงานรนวมกจบภาครจฐและเอกชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 8,000
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PS65027520 : สตงเสรรมกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑทนงกนรเกษตรเพชชอแปรรสปเพรชมมสลคตนของชดมชน ตนนบลนนมน 
อนนเภอนนมน จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการบรรจดภจณฑธเพสทอยสดอายดการเกซบผลลตภจณฑธอาการ

เทคโนโลยทการแปรรผป

เทคโนโลยทการถนอมอาหาร

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวกรอบอลนทรทยธ

รนยละเออยด : ทจาขคาวอลนทรทยธจากกลดนมวลสาหกลจชดมชนบวกกจบความรผคและภผมลปปญญาของ

ชดมชน ผสมวจตถดดลบจากชดมชนทททหาไดคงนายในทคองททท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. Value proposition
-ขคาวกรอบอลนทรทยธ
-วจตถดดลบในทคองถลทน
2. Customer segment
-ลผกคคาทจทวไป
-ลผกคคาออนไลนธ
3. Distribution
-สถานทททหนคารคาน
-ผนานสสทอออนไลนธ
- วลสาหกลจชดมชน
-ตลาดสดหมผนบคาน
-รคานคคาขายในหมผนบคาน
4. Customer relationships
-การขายสลนคคาทททสดใหมน
-สนงสลนคคาออนไลนธ
-การสนงสลนคคารวดเรซว
5. Revenue streams
-รายไดคจากการขายสลนคคา

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 15,750
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PS65027917 : พพฒนนศพกยภนพดดนนกนรตลนดเพชชอจนนหนตนยสรนคดนของชดมชน ตนนบลนนมน อนนเภอนนมน 
จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการอบแหคงดควยพลจงงานแสงอาทลตยธ

เทคโนโลยทการถนอมอาหาร

เทคโนโลยทการแปรรผปอาหาร

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวโปฟงผจกปลอดภจย

รนยละเออยด : เปปนการนจาผจกทททมทอยผนเเลควในชดมชนมาตนอยอดสรคางผลลตภจณฑธโดยการเเปรรผป

เพสทอสรคางคดณคนาพรคอมกจบเปปนการเเกคปปญหาผจกลคนตลาดอทกหนถทงชนองทาง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.Value proposition 
-มทวจตถดดลบหลจกในชดมชน
-สรคางผลลตภจณฑธชสทอขคาวโปฟงผจกปลอดภจย
2.Customer Segment
-ลผกคคาทจทวไป
-ลผกคคาตลาดออนไลนธ
3.Distribution
-สถานทททหนคารคาน
-การขายผนานตลาดออนไลนธ
-ตลาดนจดชดมชน 
-รคานคคาภายในหมผนบคาน
4.Costumer relationship
-การหาชนองทางสนงสลนคคาทททรวดเรซว
5.Revenue streams
-รายไดคจากการขายสลนคคา
-เกลดความสจมพจนธธของคนในชดมชน
6.Key resource
-วจตถดดลบหลจกมาจากสลนคคาภายในชดมชน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 12,600
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PS65019617 : ยกระดพบผดนทอพชนนเมชองบนฐนนอพตลพกษณฑชดมชนเพชชอมสลคตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบลายใหมน คสอลายปปกมโนราหธ

ใชคเทคโนโลยท โปรแกรม ในการออกแบบผลลตภจณฑธ และโลโกค

ใชคจจกรเยซบผคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : YODKEANG

รนยละเออยด : ชสทอสลนคคา มโนราหธ โดยการพจฒผคาทอพสนนเมสอง โดยการพจฒนาใหคมทหลาก

หลายผลลตภจณฑธ ในราคาเรลทมตคนททท 2500 บาท มทการจจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนง โดยผนานชนอง

ทางการขายแบบออนไลนธ เพจ facebook ออฟไลนธ ออกบผธแสดงโชวธสลนคคาและจจดจจาหนนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

-สนงเสรลมการตลาดผลลตภจณฑธผคาทอพสนนเมสอง (ผคารจดอกสจาหรจบพระภลกษดสงฆธ ผคายกลายลผก
แกคว) -ยกระดจบผลลตภจณฑธจากผคาทอพสนนเมสอง ลายอจตลจกษณธประจจาอจาเภอนามน (ลายปปก
มโนราหธ) -แปรรผปและยกระดจบผลลตภจณฑธจากผคาทอพสนนเมสองยคอมสทธรรมชาตล เปปน กระเปปา
หลากสไตนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,000
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PS65021336 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑแปรรสปสรนคดนทนงกนรเกษตรตนนบลยอดแกงเพชชอเพรชมมสลคตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองสลจดนจนามจนในการทอดกลควย

นวจตกรรมเพลทมรสชาตล มทหลากหลสยรสชาตล เชนน ผงปาปฟกา ชาเขทยว ขคาวโพด ตคมยจา สไปรธซทท 

บารธบทคลว

เทคโนโลยทในการออกแบบบรรจดภจณฑธ และ โลโกคของของผลลตภจณฑธ และใชคถดงกระดาษ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ฉาบ ฉาบ ยอดแกนง

รนยละเออยด : ชสทอสลนคคา ฉาบ ฉาบ ยอดแกนง โดยการพจฒนากลควยฉาบ เผสอกฉาบ มจนฉาบ 

โดยการพจฒนาใหคมทหลากหลายรสชาตล ในราคาเรลทมตคนททท 20-35 บาท มทการจจดจจาหนนายทจนง

ปลทกและสนง โดยผนานชนองทางการขายแบบออนไลนธ เพจ facebook ออฟไลนธสนงตามรคานคคา

ภายในชดมชนและพสนนทททใกลคเคทยง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เพสทอเปปนการนจาพสชเศรษฐกลจทททเหลสอจากการขายนจามาทจาเปปนขนม(เปปนการถนอมอาหาร)และ
ใหคเกลดผลลตภจณฑธทททมทความหลากหลายในเรสทองของรสชาตลใหคตรงกจบความตคองการของผผค
บรลโภคในทดกวจยและสรคาง packaging เพสทอทททจะสามารถดถงดผดลผกคคาเพสทอจะสรคางรายไดคใหคกจบ
ชดมชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 60,000
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PS65005757 : นวพตกรรมกนรผลรตอนหนรไกตเพชชอลดตดนทดนกนรผลรต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สผตรอาหารไกนทททเพลทมโปรตทนและปปองกจนโรคโดยใชควจตถดดลบทททมทอยผนในทคองถลทน

-

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : Sp อาหารไกนปลอดภจย

รนยละเออยด : นวจตกรรมอาหารไกนสผตรปลอดภจย เปปนผลลตภจณฑธทททคณะทจางานรนวมกจบกลดนม

วลสาหกลจชดมชนรนวมกจนคลดคคนเพสทอแกคไขปปญหาตคนทดนอาหารไกนทททมทราคาแพง โดยใชควจตถดดลบ

และทรจพยากรทททมทอยผนในชดมชนกจบนวจตกรรมดคานงานวลจจยพจฒนาผลลตภจณฑธเพสทอลดตคนทดนและ

สรคางรายไดคใหคเกษตรกร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สงเปลสอย อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. Customer segment (กลดนมลผกคคา) : กลดนมเกษตรกรผผคเลทนยงไกนพสนนเมสอง รวมถถงครจวเรสอนททท
เลทนยงไกน กลดนมผผคประกอบการ รคานขายอาหารสจตวธ
2. Value proposition (คดณคนาของสลนคคาและบรลการ) :ผลลตภจณฑธอาหารไกนปลอดภจยเปปน
อาหารทททผลลตจากวจตถดดลบทททมทในทคองถลทน ซถทงเกษตรกรผผคเลทนยงไกน สามารถซสนออาหารไกนไดคในราคา
ทททถผก 
มทคดณภาพ และปลอดภจย หาซสนอไดคสะดวก ใกลคบคาน ชนวยลดตคนทดนการผลลตอาหารไกนทททมทราคา
แพง สรคางรายไดคเสรลมใหคกจบเกษตรกรและครจวเรสอนเลทนยงไกน
3. Channels (ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา) : ขายหนคารคาน Facebook: U2T ตจาบลสงเปลสอย 
อจาเภอนามน line
4. Customer relationship (ความสจมพจนธธกจบลผกคคา) : จจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนงใหคกจบกลดนม
เกษตรกร เครสอขนายชดมชน และผผคประกอบการภาพนอก ทจนง 2 ชนองทางคสอ ออนไลนธ และออ
ฟไลนธ มทการใหคความรผค ใหคคจาปรถกษาในการเลทนยงไกนทททถผกวลธท มทสลทธลพลเศษสจาหรจบสมาชลก โดยใหค
สนวนลด 10 %
5. Revenue streams (รายรจบ) :ขาย 10 ตจน ตนอ 1 เดสอน กจาไรเฉลททย 16,000 บาท / เดสอน
6. Cost structure (รายจนาย ตคนทดน) : วจตถดดลบในการผลลตอาหารไกน  14 บาท/ 1 กลโลกรจม บรรจด
ภจณฑธ  10 บาท /  ถดง 30 กลโลกรจม
7. Key resources (ทรจพยากรหลจก) : • ตคนทดนแรงงานจากกลดนมวลสาหกลจชดมชน ความรผคและงาน
วลจจยเกททยวกจบการผลลตอาหารไกน โรงเรสอนทททใชคในการผลลต

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 36,000
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PS65005770 : โครงกนรสตงเสรรมและพพฒนนผลรตภพณฑฑผพกสดปลอดภพย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ผจกยกแครน

นวจตกรรมการปลผกผจกไฮโดรโปรนลกสธ

นวจตกรรมโรงเรสอน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เอสพท ผจกสดปลอดภจย

รนยละเออยด : ผจกสดปลอดถจยสนงเสรลมสดขภาพทจนงผผคผลลตและผผคบรลโภค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สงเปลสอย อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เพลทมมผลคนาผจกดควยวลธทการผลลตทททควบคดมมาตรฐานการผลลตแบบปลอดภจย พจฒนาชดดผจกเพสทอ
สดขภาพสนงตรงถถงครจวเรสอนผผคบรลโภค และพจฒนาบรรจดภจณฑธ ตราสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 12,000
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PS65009914 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกเศษผดน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยท/นวจตกรรมบรรจดภจณฑธ

การออกแบบ Logo และบรรจดภจณฑธ

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โนนหนองเบซญ

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธจากเศษผคา 1.ยางมจดผม 2.ผคาเชซดมสอ 3.เขซมกลจด 4.ตนางหผ ทจามา

จากเศษผคาทททไมนใชคแลควนจามาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธทททมทมผลคนา และนจาไปใชคประโยชนธไดคจรลง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองบจว อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : โนนหนองเบซญ

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหนองบจว อจาเภอนามน จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สรคางแบรนดธ โนนหนองเบซญ ใหคเปปนทททรผคจจกและเพลทมเทคโนโลยทในการผลลตภจณฑธ รวมถถงการ
สรคางฐานลผกคคาใหคกวคางขวางมากขถนน โดยการโปรโมทสลนคคาผนานทางชนองทางการตลาดแบบ
ใหมนๆ และเพลทมชนลดของผลลตภจณฑธใหคเตลบโต พจฒนาสลนคคาใหคเปปนมาตรฐานของแบรนดธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65010078 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑและบรรจดภพณฑฑขดนวอรนทรอยฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบและพจฒนาบรรจดภจณฑธใหมน

เครสทองบรรจดขคาวสดญญากาศ

การออกแบบ Logo และสสทอประชาสจมพจนธธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : อดนนไอรจก

รนยละเออยด : ขคาวอลนทรทยธเปปนขคาวปลอดสารพลษ ประกอบดควย ขคาวกลคอง ขคาวไรซธเบอรธรทท และ

ขคาวหอมมะลล มทสารอาหารทททมทประโยชนธและคดณคนาทางโภชนาการ เหมะสจาหรจบคนรจกสดขภาพ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองบจว อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : อดนนไอรจก

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหนองบจว อจาเภอนามน จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สรคางแบรนดธ อดนนไอรจก ใหคเปปนทททรผคจจกและเพลทมเทคโนโลยทในการผลลตภจณฑธ รวมถถงการสรคางฐาน
ลผกคคาใหคกวคางขวางมากขถนน โดยการโปรโมทสลนคคาผนานทางชนองทางการตลาดแบบใหมนๆ พจฒนา
สลนคคาใหคเปปนมาตรฐานของแบรนดธ และทจาการขายทจนงในรผปแบบ ออฟไลนธและการขายออนไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 10,000
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PS65009359 : วพสดดปรพบปรดงดรน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การใชคเทคโนโลยทและนวจตกรรม เชนน เครสทองบดปดปย เครสทองอจดเมซด

การออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ ออนไลนธ ออฟไลนธ

การออกและโลโกและบรรจดภจณฑธ เพสทอใหคนนาซสนอและมทมาตรฐาน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การพยากรณธอากาศ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : วจสดดปรจบปรดงดลน

รนยละเออยด : วจสดดปรจบปรดงดลนทททผลลตจาก ชานอคอยดจา กากหมคอกรองนจนาตาล มผลสจตวธ ฯ เปปน

การเพลทมประสลทธลภาพวจสดดปรจบปรดงดลนเพสทอใหคเกษตรกรผผคทททมทรายไดคนคอยพถทงพาตจวเองไดค เเ

ละพจฒนาคดณภาพสลนคคาทางการเกษตรใหคดทเเละปลอดภจยยลทงขถนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หลจกเหลททยม อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : การบอกปากตนอปาก ภายในหมผนบคาน ตจาบล และอจาเภอ

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหลจกเหลททยม อจาเภอนามน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ผลลตและจจาหนนายวจสดดปรจบปรดงดลน เพสทอลดรายจนายของเกษตรกรภายในชดมชน
ทททราคาปดปยทททสผงขถนนมากกวนาปกตล เชนน ราคาปดปยทททแพงขถนนมากกวนา 3 เทนาตจว ซถทงสนงผลกระทบตนอ
เกษตรกร ทททมทรายไดคนคอยโดยเฉพาะชดมชนตจาบลหลจกเหลททยมทททประกอบอาชทพเกษตรกร เชนน ทจา
นา ยางพารา มจนสจาปะหลจง อคอย และผจกสวนครจว ประสบปปญหาราคาปดปยเคมท มทราคามากกวนา 
1,000 บาท ตนอกระสอบอยผนในปปจจดบจน
 เปปาหมายธดรกลจ เพสทอ
1. เพสทอใหคเกษตรกรไดคใชคสารอลนทรทยธในราคาทททถผกกวนาทคองตลาด หาซสนอไดคงนายภายในชดมชน
2. ยกระดจบและพจฒนาวลสาหกลจวลสาหกลจชดมชนสจงคมพจฒนา ตจาบลหลจกเหลททยม อ.นามน
 จ.กาฬสลนธดธ ดคานสารอลนทรทยธอจดเมซด และสรคางรายไดคใหคกลดนมวลสาหกลจ
3. เพสทอตคองการลดตคนทดนของเกษตรกร และเพลทมรายไดคใหคแกนเกษตรกรภายในชดมชน และนอก
ชดมชน
4. เพสทอใหคเกษตรกร และผผคบรลโภคไดคมทสลนคคาการเกษตร เชนน ขคาว อคอย มจนสจาปะหลจง 
 ผจกสวนครจว ไดคผลลตและบรลโภคสลนคคาทททปลอดภจย มทสดขภาพชทวลตทททดทขถนน
5. เพสทอลดการใชคสารเคมท ปดปยเคมททททสนงตนอตคนทดนการผลลต สดขภาพ รนางกาย สลทงแวดลคอม อทกทจนง
ยจงเปปนการใชคทรจพยากรในทคองถลทน เชนน มผลสจตวธ ขทนเถคาชานอคอย ทททมทอยผนในชดมชนมาเปปนปปจจจยใน
การผลลต เปปนการหมดนเวทยนทรจพยากรภายในชดมชน
  ผลทททคาดวนาจะไดครจบ
1. เกษตรกรยอมรจบในผลลตภจณฑธ และเชสทอมจนในคดณภาพของสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65022668 : อนหนรเสรรมพชช

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองบดปดปยเมซด

ออกเเบบโลโกคเเละรผปแบบบรรจดภจณฑธใหมน

การออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ ออนไลนธ ออฟไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การพยากรณธอากาศ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : อาหารเสรลมพสช

รนยละเออยด : อาหารเสรลมพสชทททผลลตจากธรรมชาตล ไดคเเกน ซางอคอนดจา  กากหมคอกรอง

นจนาตาล มผลสจตวธ ฯ เปปนอาหารเสรลมพสชทททชนวยกจาจจดศจตรผพสช ใชคไดคอยนางตนอเนสทองและลดตคนทดน

ในการผลลต เกษตรกรสามารถไดคผลผลลตทททมทคดณภาพ ปลอดภจย ไรคสารพลษ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หลจกเหลททยม อ.นามน จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ปากตนอปากภายในชดมชน ตจาบล และอจาเภอ

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหลจกเหลททยม อจาเภอนามน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

เเผนธดรกลจ 
      ปปจจดบจนเกษตรกรสนวนใหญนประสบปปญหาทางเศษฐกลจ คสอปปญหาของปปจจจยในการผลลต ททท
สผงขถนนมากกวนาปกตล เชนน ราคาปดปยทททแพงขถนนมากกวนา 3 เทนาตจว ซถทงสนงผลกระทบตนอเกษตรกร ทททมท
รายไดคนคอยโดยเฉพาะชดมชนตจาบลหลจกเหลททยมทททประกอบอาชทพเกษตรกร เชนน ทจานา ยางพารา 
มจนสจาปะหลจง อคอย และผจกสวนครจว ประสบปปญหาราคาปดปยเคมท มทราคามากกวนา 1,000 บาท ตนอ
กระสอบอยผนในปปจจดบจน
แผนเพสทอลดรายจนายของเกษตรกร
1. เพสทอใหคเกษตรกรไดคใชคสารชทวภาพในราคาทททถผกกวนาทคองตลาด หาซสนอไดคงนายภายในชดมชน
2. ยกระดจบและพจฒนาวลสาหกลจวลสาหกลจชดมชนสจงคมพจฒนา ตจาบลหลจกเหลททยม อ.นามน 
จ.กาฬสลนธดธ ดคานสารชทวภาพ และสรคางรายไดคใหคกลดนมวลสาหกลจ
3. ลดตคนทดนของเกษตรกร และเพลทมรายไดคใหคแกนเกษตรกรภายในชดมชน และนอกชดมชน
4. เพสทอใหคเกษตรกร และผผคบรลโภคไดคมทสลนคคาการเกษตร เชนน ขคาว อคอย มจนสจาปะหลจง
 ผจกสวนครจว ไดคผลลตและบรลโภคสลนคคาทททปลอดภจย มทสดขภาพชทวลตทททดทขถนน
5. ลดการใชคสารเคมท ปดปยเคมททททสนงตนอตคนทดนการผลลต สดขภาพ รนางกาย สลทงแวดลคอม อทกทจนงยจง
เปปนการใชคทรจพยากรในทคองถลทน เชนน มผลสจตวธ ขทนเถคาชานอคอย ทททมทอยผนในชดมชนมาเปปนปปจจจยในการ
ผลลต เปปนการหมดนเวทยนทรจพยากรภายในชดมชน
 ผลทททคาดวนาจะไดครจบ
1. เกษตรกรยอมรจบในผลลตภจณฑธ และเชสทอมจนในคดณภาพของสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65010840 : โครงกนรพพฒนนเศรษฐกรจ BCG เพชชอสรดนงมสลคตนเพรชมใหดกพบผลรตภพณฑฑดดนนชอวภนพ ตนนบลกลนง
หมชชน อนนเภอเมชอง จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การนจาสมดนไพรไทยมาดองไขน / ไมคกวาดดอกหญคา โดยนจาดอกหญคาไมคกวาดทททเปปนพสชลคมลดก

ตระกผลหญคามาจจดทจาไมคกวาดดอกหญคา สนวนไมคกวาดทางมะพรคาว โดยนจากคานมะพรคาว ททท

เหลาใบยนอยออกและผถทงแดดแลควมาทจาจจดทจาเปปนไมคกวาดทางมะพรคาว

เพลทมมผลคนาใหคกจบตจวสลนคคา สรคางจดดขายใหคกจบสลนคคา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไขนเคซมสมดนไพรและไมคกวาด

รนยละเออยด : ไขนเคซมสมดนไพร : เปปนการถนอมอาหารโดยจะใชคไขนเปปด แลควนจาไปแชนในนจนาเกลสอ

หรสอนจาไปพอกดควยวจสดดทททผสมเกลสอเพสทอใหคเกลสอซถมเขคาไปในเนสนอของไขน เพสทอใหคสามารถเกซบ

ไขนไวคไดคนานขถนน ไมคกวาดดอกหญคา : ใชคกวาดทจาความสะอาดพสนนบคานและอาคาร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.กลางหมสทน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : ไขนเคซมทองคจาสมดนไพร by Sunit

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธททท 1 ไขนเคซมสมดนไพร 
       ไขนเคซมสมดนไพร เปปนการนจาสมดนไพรชนลดตนางทททมทประโยชนธ และไดคมองเหซนวนามทคดณคนา มาจจด
เปปนสนวนผสมใหคลงตจวเพสทอใหคไดครสชาตลทททคงเดลมและมทคดณคนาทางสารอาหารมากยลทงขถนน ซถทงตาม
ทคองตลาดมจกจะตคมนจนาเกลสอแลควนจามาดองกจบไขนเปปดเทนานจนน แตนการทจาไขนเคซมของกลดนม จะเปปน
การนจาสมดนไพรเขคามาเปปนสนวนผสมในการดองไขนเคซม เพสทอเพลทมรสชาตลและคดณคนาทางอาหาร 
อทกทจนงสมดนไพรทททนจามาเปปนสวนระกอบยจงมทสรรพคดณรจกษาโรค เชนน ขนา ตะไครค และขมลนน แกค
อาการทคองอสด ทคองเฟปอบรรเทาอาการไขคหวจด เกลสอ ไอโอดทน ปปองกจนโรคคอพอก อทกทจนงกลลทน
หอมของสมดนไพรยจงชนวยใหคเจรลญอาหาร 

ผลลตภจณฑธททท 2 ไมคกวาด
ในชดมชนมทปราชญธชาวบคานทททมทความสามารถในการผลลตไมคกวาดดอกหญคาเพสทอจจาหนนายในครจว
เรสอนของตนเอง เพสทอเปปนการสานตนอภผมลปปญญาใหคกจบคนในชดมชน และสนงเสรลมใหคเกลดรายไดคใน
ชดมชน  บดคคลในชดมชนทททรลเรลทมการทจาไมคกวาดขาย คสอ คดณตาประสงคธเหซนวนาคดณภาพของไมค
กวาดตามทคองตลาดไมนคนอยมทคดณภาพจถงเกลดความคลดอยากทจาไมคกวาดทททมทคดณภาพใหคกจบคนใน
ชดมชน ปปจจดบจนนทนรคานไมคกวาดของคดณตาทจนงไมคกวาดดอกหญคาและไมคกวาดทางมะพรคาวไมนไดคมท
ขายแตนในชดมชนเทนานจนนแตนยจงขายสนงใหคกจบหลายๆ พสนนทททในประเทศอทกดควย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 15,800
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PS65022362 : โครงกนรพพฒนนเศรษฐกรจ BCG เพชชอสรดนงมสลคตนเพรชมใหดกพบผลรตภพณฑฑสมดนไพรดดนนชอวภนพ 
ตนนบลกลนงหมชชน อนนเภอเมชอง จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจาสมดนไพรไทยพสนนบคานหลากหลายชนลดมารวมกจนเพสทอทจาลผกประคบ

เพลทมมผลคนาใหคกจบลผกประคบโดยสรคางจดดขายใหคกจบสลนคคา สรรพคดณสลนคคา เชนน กระตดคนหรสอ

เพลทมการไหลเวทยนของโลหลต  ลดอาการเกรซงของกลคามเนสนอและบรรเทาอาการปวดเมสทอย  

ลดอาการบวมทททเกลดจากการอจกเสบของกลคามเนสนอ เปปนตคน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สมดนไพรลผกประคบ

รนยละเออยด : สมดนไพรตคองหนอผคาปฟดสนลททรงตนางๆ ภายในบรรจดสมดนไพรแหคงหลายชนลด

รวมกจนกรณททจาเปปนรผปทรงกลมปลายผคาตคองรวมแลควมจดใหคแนน ทจาเปปนดคามจจบ และตคองมท

กลลทนหอมของนจนามจนหอมระเหยของสมดนไพรทททใชค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.กลางหมสทน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

โดยกลดนมจะใชคพสนนทททบคานนางสจาลท วรรณภา ในการรจกษาผผคปฟวยในการรจกษาผผคปฟวย มทการออกนวด
นอกสถานททท ขถนนอยผนกจบลผกคคา และความปลอดภจยของผผคเขคารจบการรจกษา และมดนงเนคนใหคประชาชน
ทททเจซบปฟวยหายเปปนปกตล และสามารถใชคชทวลตของตนอยนางมทความสดข และมดนงเนคนการปลผก
สมดนไพร เพสทอรจกษาประชาชนสมาชลกจะชนวยกจนปลผกและนจาสมดนไพรทททไดคมาแปรรผป เชนน การทจา
ลผกประคบ การทจาพลมแสน เปปนตคน

เปปาหมายของสลนคคา
     - นจาเสนอแบรนดธ "ลผกประคบสมดนไพร" เพสทอเปปนทททรผคจจกของคนรดนนใหมนและสนงขายตามรคาน
สปาโดยโปรโมทผลลตภจณฑธผนานหลากหลายชนองทาง
     - ทจาผลลตภจณฑธใหคมทคดณภาพมทกลลทนหอมสมดนไพร และทจาการขายทจนงในรผปแบบการขายในพสนนททท
จจดแสดงสลนคคา และการขายออนไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

จนนนวนรนยไดด : 1,400
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PS65025755 : ผอเสชนอ และดอกไมดประดรษฐฑจนกผดนไหม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมชนองทางการจจดจจาหนนายทางออนไลนธ

เพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธโดยเพลทมลวดลายหรสอสทสจนใหคมากขถนน

ใชคชนองทางออนไลนธในการโปรโมทสลนคคาใหคมากและงนายตนอการคคนหา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Reuse (การใชคซจนา)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผทเสสนอประดลษฐธจากผคาไหมและผคาพสนนเมสอง

รนยละเออยด : มทหลายไซสธหลายขนาดขนาด 7×8 ซม.ตจวละ  35บาทขนาด12×13 ซม.ตจวละ 150

บาทขนาด25×25 ซม.ตจวละ 250บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยมหามกดฏราชวลทยาลจย

ต.กาฬสลนธดธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หจตถสลนธดธ

ออนไลนฑ : Thai Handiwork หจตสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผทเสสนอและดอกไมคประดลษฐธจากผคาไหมและผคาพสนนเมสองจะมทกลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนใน
ภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศและไมนจจากจดอายด เนสทองจาก
ผลลตภจณฑธผทเสสนอประดลษฐธจากผคาไหมและผคาพสนนเมสองสามารถนจาไปเปปนของฝากไดคทดกเพศทดก
วจย มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไ วนาระยะเวลาของผลลตภจณฑธมทอายดการใชคงานระยะ
เวลาเทนาไหรน สนวนใหญนอายดการใชคงานจะขถนนอยผนกจบชนลดของผคานจนนๆ มทจจดจจาหนนายผนานทาง 
Facebook ชสทอเพจ Thai Handiwork หจตสลน ศผนยธOTOPจจงหวจดกาฬสลนธดธ และทางแอปพลลเค
ชจทน
คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบคสอของทททระลถกไวคสจาหรจบโชวธและสามารถนจามาเปปนเครสทองประดจบไดคชนวย
เพลทมความสวยงามเสรลมภาพลจกษณธใหคดผดท นนามอง และโชวธความเปปนเอกลจกษณธของผคาพสนน
เมสอง
ในกระบวกการผลลต เรลทมจากวจสดดทททนจามาประดลษฐธจะนจามาจากการสจทงชนลดของผคาหรสอขนาดมา
ตามออเดอรธทททไดครจบมาจากลผกคคาไปสผนการผลลตและบรรจดภจณฑธ 
ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย แรงงานทททใชคในการผลลตซถทงเปปนแรงงานของสมาชลกใน
ชดมชน
ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมท สมาชลกในชดมชนและ
มหาวลทยาลจยมหามกดฎราชวลทยาลจย วลทยาลจยศาสนศาสตรธเฉลลมพระเกทยรตลกาฬสลนธดธ
ตคนทดนจะประกอบไปดควย คนาวจตถดดลบ คนาแรงงาน คนาบรรจดภจณฑธ คนาการตลาด และคนา
สาธารณผปโภคตนาง ๆ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 117 / 267



PS65025859 : ผพกปลอดสนรพรษ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจาสลนคคามาสรคาง Content เพสทอนจาไปจจาหนนายผนาน Platform Online

เพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธ โดยชผเรสทองวลธทการปลผกกจญชา โดยการปลผกใชควลธทแบบออแกนลค และ

ปลอดสารพลษ

ปรจบปรดงรผปแบบผลลตภจณฑธ และบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมเพสทอการจจดจจาหนนาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการปลผกพสชไรคดลนไฮโดรโปนลกสธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ตคนกจญชาพจนธดธหางเสสอ

รนยละเออยด : เปปนตคนกจญชาพจนธดธหางเสสอปลผกโดยวลธทออแกนลค ปลอดสารพลษ ปลผกโดยใชค

ดลนมผลไสคเดสอนผสมพททมอส ใหคสาร THC สผง มทกลลทนเฉพาะตจวหอม คลคายเปลสอกสคม และมทกลลทน

ฉดนเลซกนคอย สามารถนจาไปใชคในทางการแพทยธ และอดปโภค และบรลโภคในครจวเรสอนไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยมหามกดฏราชวลทยาลจย

ต.กาฬสลนธดธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนกลดนมพจฒนาอาชทพชดมชนดอนสวรรคธ

ออนไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนกลดนมพจฒนาอาชทพชดมชนดอนสวรรคธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segments
กลดนมลผกคคาสนวนใหญนเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอเพศชาย เปปนกลดนมคนททท
ตคองการนจาสลนคคาไปเพาะพจนธดธขายตนอ ซสนอมาขายไป นจามาไปแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธตนางๆ เพสทอใชค
ในเชลงการคคา หรสอนจาไปอดปโภค และบรลโภคในครจวเรสอน

Customer Relationships
มทการตลดตามผลของสลนคคาวนามทสภาพทททสมบผรณธหรสอไมนภายหลจงการจจดสนง การมอบสนวน

ลดใหคลผกคคาเมสทอซสนอสลนคคาถถงยอดทททกจาหนด การมอบราคาขายสนงใหคเมสทอซสนอสลนคคาเปปนจจานวนมาก 
หรสอการทจาแบบสอบถามความตคองการสายพจนธดธเพสทอนจาสายพจนธดธทททกลดนมลผกคคาตคองการมาเพาะ
ปลผก

Channels
จจดจจาหนนายผนานแพลตฟอรธม Facebook วลสาหกลจชดมชนกลดนมพจฒนาอาชทพชดมชนดอนสวรรคธ 
และจจาหนนายทททแปลงเพาะปลผกในชดมชนดอนสวรรคธ 
 
Value Propositions

คดณคนาทททลผกคนาจะไดครจบคสอการไดครจบสลนคคาคสอตคนกจญชาตามสายพจนธดธทททตคองการเพสทอนจาไปใชค
อยนางถผกตคองเหมาะสม และมทความปลอดภจยเนสทองจากปลผกโดยใชควลธทแบบออแกนลค ปลอดสาร

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 13,000
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PS65022439 : ผดนคลดมไหลตลนยเกลยดเตตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาตกแตนงลวดลาย สทสจนใหคมทความหลากหลาย

ขยายชนองทางการจจดจจาหนนายผนานสสทอ เพจ Facebook

ประชาสจมพจนธธผลลตภจณฑธทางสสทอออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Reclamation (การเรทยกคสนเพสทอนจามาใชคซจนาหรสอ Recycle)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาคลดมไหลนลายเกลซดเตนา

รนยละเออยด : ผคาคลดมไหลนลายเกลซดเตนา เปปนลายทอผคาโบราณมทลจกษณะเดนนทททการทอสลจบ

ชนอง เปปนลวดลายเกลซดเตนา เปปนภผมลปปญญาทคองถลทนทททสสบทอดกจนมาจากรดนนสผนรดนน เนสนอผคาใสน

สบายทอดควยวจสดดจากดคายฝปาย 100% ดคายฝปายใชคสทจากธรรมชาตล ไมนเปปนอจนตรายตนอ

สดขภาพ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยมหามกดฏราชวลทยาลจย

ต.ขมลนน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนในหมผนบคาน ศผนยธสลนคคาโอทอปจจงหวจดกาฬสลนธดธบ

ออนไลนฑ : ผคาคลดมไหลนลายเกลซดเตนา บคานโนนนคร

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Customer Segment – กลดนมลผกคคาในกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคอทสาน ซถทงอาศจยอยผในตจวเมสอง
และชดมชน ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 20 ปปขถนนไป
Customer Relationships - จจาหนนายในราคาทททผผคบรลโภคสามารถเขคาถถงไดค และมทการตลดตาม
ผลการใชคงาน เชนน ผลวลผกคคาแพคเนสนอผคาหรสอไมน สทเนสนอผคาเปปนอยนางไรเมสทอใชคไปในระยะยาว แลควนจา
ผลทททไดคมทพจฒนาสลนคคาตนอไป
Channels – จจดจจาหนนายผนาน 3 ชนองทางดจงนทน
1. เพจ Facebook U2T ต.ขมลนน 
2. กลดนมวลสาหกลจชดมชน ต.ขมลนน 
3. ศผนยธสลนคคา OTOP
Value Propositions - สามารถใชคประโยชนธไดคหลากหลาย เชนนใสนคลดมกจนแดดกจนลม หรสอใชคใสน
ประดจบเพสทอความสวยงาม ปลอดภจยตนอสดขภาพเพราะผลลตจากดคายฝปายธรรมชาตล และใสนสทจาก
ธรรมชาตล 100% 
Key Activities – ขยายชนองทางในการโปรโมทและจจาหนนายสลนคคา พจฒนาสลนคคาและจจดอบรม
ใหคแกนกลดนมทอผคาบคานโนนนคร ตจาบลขมลนน จจงหวจดกาฬสลนธดธ
Key Resources – สลทงทททมทความจจาเปปนตนอการดจาเนลนธดรกลจ ไดคแกน วจตถดดลบ (ฝปาย) แรงงาน 
เครสทองทอผคา กระบวนการขจนนตอนในการทจา และฝปมสอ
Key Partners – คผนคคาหรสอพจนธมลตรหลจกทททมทสนวนชนวยในการดจาเนลนธดรกลจ คสอ พนอคคาคนกลาง 
ประชาชนทททอยผนในชดมชน หรสอพสนนทททใกลคเคทยง

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,500
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PS65022448 : หมวกกกบดนนนนโก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาตกแตนงลวดลาย สทสจนใหคมทความหลากหลาย

ขยายชนองทางการจจดจจาหนนายผนานสสทอ เพจ Facebook

ประชาสจมพจนธธผลลตภจณฑธทางสสทอออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Refurbish (การปรจบปรดงใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หมวกกกบคานนาโก

รนยละเออยด : หมวกจจกรสานจากตคนกก เปปนผลลตภจณฑธจจกรสานจากตคนกกวจสดดทททหาไดคตาม

ธรรมชาตลในทคองถลทน โดยนจามาตากแหคงแลควถจกทอดควยมสอ ดควยความประณทต สทสจนสวยงาม 

สามารถสวมใสนกจนแดดไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยมหามกดฏราชวลทยาลจย

ต.ขมลนน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนในหมผนบคาน ศผนยธสลนคคาโอทอปจจงหวจดกาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : หมวกกก บคานนาโก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. Key Partners (พจนธมลตร) เปปนผผคทททคอยปปอนวจตถดดลบสจาหรจบจจกรสานกก ไดคแกน ผผคจจดงาน
แสดงสลนคคา ซถทงสนวนใหญน คสอหนนวยงานราชการ 
2. Key Activities (กลจกรรมหลจก) คสอ พจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผงขถนน และมทการจจด
อบรมแผนธดรกลจใหคแกนสมาชลกกลดนมและประชาชนทจทวไปของ ตจาบลขมลนน จจงหวจดกาฬสลนธดธ
3. Key Resource (ทรจพยากร) คสอ สลทงทททเรามทอยผนนจามาสรคางคดณคนาใหคกจบธดรกลจ ไดคแกน ตคนกก
ธรรมชาตลและวจตถดดลบจากธรรมชาตลทททใหคสทสจาหรจบการยคอมกก สามารถนจามาพจฒนาตกแตนง
ลวดลายผลลตภจณฑธใหคมทสทสจนหลากหลาย
4. Value Propositions (ตคองรผควนาจดดแขซงของสลนคคา/บรลการ) คสอ จจกรสาน แปรรผปไดคหลาก
หลายสวยงาม มทสทสจนทททแปลกใหมน สวมงนาย ใสนสบายเพราะเราใชควจตถดดลบจากธรรมชาตลปลอด
สารเคมท 
5. Channels (ชนองทางการจจาหนนาย) คสอการหาชนองทางทททเราจะใชคสสทอสารประชาสจมพจนธธ
สลนคคา ไดคแกนศผนยธOTOP จจงหวจดกาฬสลนธดธ เพจ Facebook และ ออกงาน Event จจาหนนายตาม
งานแสดงสลนคคาตนางๆ
6. Customer Segment (กลดนมลผกคคา) คสอ ทดกเพศ คนในพสนนททท ตจาบลขมลนน จจงหวจดกาฬสลนธดธ 
และรคานขายของฝากตนางๆ
7. Customer Relationships (ความสจมพจนธธกจบลผกคคา) คสอ จจาหนนายในราคาทททผผคบรลโภค
สามารถเขคาถถงไดค 
เพสทอสรคางความพถทงพอใจแกนลผกใหคกลจบมาซสนอซจนาอทก

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65015949 : เสชชอกกเพชชอเศรษฐกรจชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

3. เพสทอเพลทมมผลคนาของตคนกก

1. เพลทมชนองทางการขายออนไลนธ

2. เพลทมลวดลายทททแปลกใหมน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกก

รนยละเออยด : การนจาตคนกกมาแปรสภาพใหคเปปนเสคน ยคอมสทจากธรรมชาตลและตลดทนนาน 

แลควสานทอใหคเปปนแผนนผสนตามรวดลายทททแปลกใหมน เพสทอนจามาใชคปผลาดรองนจทงหรสอนอน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.เชทยงเครสอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners
- พจฒนาชดมชน ตจาบลเชทยงเครสอ 
- พจฒนาชดมชน อจาเภอเมสองจจงหวจดกาฬสลนธดธ
- มหาวลทยาลจยขอนแกนน

Key Activities
- การปลผกและดผแล / ผลลต / บรรจด
- สรคาง content 
โปรโมท และจจาหนนายสลนคคา

Value Propositions
- ปลอดภจยจากสารเคมท
- เพลทมลวดลายเปปนเอกลจกษณธของตจาบล Customer Relationship
- การตลดตามผลการใชคกจบลผกคคาทททซสนอไปใชค
- มอบสลทธลพลเศษใหคแกนลผกคคา 2 ชลนน ลด10 % Customer Segments

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 3,200
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PS65016177 : ยนหมตองเพชชอสดขภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

2. ปรจบปรดงบรรจดภจณฑธใหมน

1. ใชคการบผรชนวยใหคผนอนคลาย

3.เพลทมชนองทางการขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ยาหมนอง

รนยละเออยด : สมดนไพรจจาพวกขมลนน ไพร อยผนเปปนจจานวนมากนจามาใชคเปปนสนวนประกอบทททจะทจา

ผลลตภจณฑธยาหมนองสมดนไพร นจามาผนานกระบวนการทททสะอาดของวลธททจายาหมนองสมดนไพร

เพสทอทททจะสามารถพกพาสะดวกใชคทา ถผ นวด เพสทอบรรเทาอาการ ปวด บวม หรสอปวด

เมสทอยกลคามเนสนอ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.เชทยงเครสอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners
- พจฒนาชดมชน ตจาบลเชทยงเครสอ 
- พจฒนาชดมชน อจาเภอเมสองจจงหวจดกาฬสลนธดธ
- มหาวลทยาลจยขอนแกนน
Key Activities
- การปลผกและดผแลสมดนไพร / ผลลต / บรรจด
- สรคาง content 
โปรโมท และจจาหนนายสลนคคา

Value Propositions
- บรรเทาอาการปวดเมสทอย คลายกลคามเนสนอ 
- ชนวยใหคผนอนคลาย 
- ปลอดภจยผลลตจาก 
สมดนไพรปลอดสาร Customer Relationship
- การตลดตามผลการใชคกจบลผกคคาทททซสนอไปใชค
- มอบสลทธลพลเศษใหคแกนลผกคคา 2 แพค ลด 10 % (1แพค/บรรจด 3 ชลนน) Customer Segments
- กลดนมผผคคนทททอาศจยภาคอทสาน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 1,500
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PS65005802 : กนรพพฒนนปดปยอรนทรอยฑชอวภนพแบบมอสตวนรตวมเพชชอกนรพพฒนนคดณภนพชอวรตอยตนงยพชงยชน ตนนบล
นนจนรยฑ อนนเภอเมชอง จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคออกแบบดลนปลผกทททเหมาะกจบไมคดอกไมคประดจบ

องคธความรผคเกททยวกจบตราสลนคคาและบรรจดภจณฑธดลนปลผก

องคธความรผคเกททยวกจบการจจาหนนายแบบออนไลนธและออฟไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recovery (การนจากลจบคสนมาใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ดลนปลผกนาจารยธ

รนยละเออยด : 1) ดลนปลผกนาจารยธสจาหรจบไมคดอกไมคประดจบ (สนวนผสม แกลบดจา,แกลบดลบ,ปดปย

คอก ปดปยหมจก ขดยมะพรคาว,ใบไมค หญคา ฟาง )2) ดลนปลผกนาจารยธสจาหรจบพสชสวน พสชไรน (สนวน

ผลสม แกลบดจา,แกลบดลบ,ปดปยคอก(มผลไกน มผลเปปด มผลสดกร มผลกระบสอ) ขดยมะพรคาว)

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.นาจารยธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปดปยอลนทรทยธ จะทจาใหคดลน มทธาตอาหารททททจาใหคพสชผจกงามและไดคผลลตจจานวนมาก และลดมลพลษตนอ
สลทงแวดลคอมดควย การปรดงดลนใหคดทจถงเปปนปปจจจยสจาคจญทจนงทททเปปนทททอยผนของรากพสชและแหลนงธาตด
อาหารทททพสชใชคในการเจรลญเตลบโต ดลนปลผกอลนทรทยธจถงกจาลจงไดครจบความสนใจกจนเปปนอยนางมาก 
กลดนมผผคจคางงานจถงตคองการยกระดจบผลลตภจณฑธดลนปลผกนาจารยธใหคมทความหลากหลายสอด
คลคองกจบความตคองการของลผกคคา โดยพจฒนา 1) ดลนปลผกนาจารยธสจาหรจบปลผกผจก,พสชสวน เพสทอ
กลดนมเกษตรกร และ 2) ดลนปลผกนาจารยธสจาหรจบปลผกไมคประดจบ,ไมคฟอกอากาศ,พจนธดธไมคทดกชนลด 
เพสทอกลดนมผผคทททสนใจปลผกไมคประดจบ,ตคนไมคฟอกอากาศซถทงในปปจจดบจนคนใหคความสนใจกจบการปลผก
ตคนไมคกจนเพลทมขถนน จถงนจามาสผนการพจฒนาผลลตภจณฑธและยกระดจบรายไดคของเกษตรกรนจาสลทงทททมท
อยผนในชดมชนมาตนอยอดใหคเกลดเปปนธดรกลจเพสทอกระจายรายไดคไปสผนชดมชนและการพจฒนาผลลตภจณฑธ
ใหมนเพสทอความหลากหลายเปปนทางเลสอกใหคกจบกลดนมลผกคคาขยายตลาดเพสทอเขคาถถงกลดนมลผกคคาใหมน 
Key partners
- กลดนมผผคคคาผลลตภจณฑธอาหารจากมะพรคาว ต.นาจารยธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธและ
ประชาชนในพสนนทททต.นาจารยธ อ.เมสอง จ.กาฬสลนธดธ
Key Activities
1) ออกบผธกจบกรมสนงเสรลมอดตสาหกรรม และออกบผธงานเกษตรแฟรธ
Key Resources
1) วจตถดดลบหางนาย มทในพสนนททท มทปรลมาณทททมากเพสทอจจดการขยะในพสนนททท
2) มทกลดนมวลสาหกลจกลดนมผผคผลลตดลนปลผกและพจนธดธไมคนาจารยธ 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 1,400
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PS65016998 : โครงกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑกนบมะพรดนวสพบและขดยมะพรดนว ของวรสนหกรจชดมชนกลดตมผสดผลรต
ดรนปลสกและพพนธดฑไมดนนจนรยฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ปรจบปรดงรผปแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมเพสทอการจจาหนนาย

เพลทมมผลคนาใหคกจบกาบมะพรคาวสจบและขดยมะพรคาว โดยการสจบใหคมทความละเอทยดมากยลทงขถนน เพสทอ

เพลทมความ สวยงาม สรคางจดดขายใหคกจบสลนคคา

นจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน Platform Online Facebook

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recovery (การนจากลจบคสนมาใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กาบมะพรคาวสจบ ขดยมะพรคาว

รนยละเออยด : 1) กาบมะพรคาวสจบกากมะพรคาวสจบ 1 หนอ นจนาหนจก 1 กลโลกรจม ราคา 15 บาทสลนคคา

จากกลดนมเกษตรกรตจาบลนาจารยธ  คดณภาพสผงเกรด A. 2) ขดนยมะพรคาวสจบ ขดยมะพรคาวแหคง 

คดณภาพดท นจนาหนจกประมาณ 1 km.ทจาจากทจาจากเปลสอกมะพรคาว มทเสคนใยผสมใชคเปปนวจสดด

ปลผก ผสมดลน เพาะเมลซด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.นาจารยธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ตจาบลนาจารยธ อจาเภอเมสอง จจงหวจดกาฬสลนธดธ มทรคานคคาทททจจดทจาหนนายผลลตภจณฑธจากมะพรคาวเปปน
จจานวนมาก ไมนวนาจะเปปน ไอศกรทมมะพรคาว วดคนมะพรคาวและนจนามะพรคาวสด ซถทงหลจงจากการขายมจก
จะพบเหซนกากมะพรคาวเปปนจจานวนมาก โดยไมนถผกนจาไปใชคประโยชนธจถงเกลดเปปนปปญหาขยะตามมา 
คณะทจางานจถงไดคเลซงเหซนถถงปปญหาดจงกลนาว จถงนจาเศษกากมะพรคาวทททเหลสอจากการจจดจจาหนนวย
ผลลตภจณฑธจากมะพรคาวนจามาสรคางมผลคนาเพลทมและสรคางรายไดคใหคกจบชดมชน โดยนจาเปลสอก
มะพรคาวทททแหคงแลควเขคาสผนกระบวนการบด สจบ เพสทอใหคเกลดความละเอทยดอจนจะนจาไปสผนการเพาะปลผก
ตคนไมค รวมทจนงการสนงเสรลมและพจฒนาผลลตภจณฑธ ยกระดจบผลลตภจณฑธของชดมชน สผนการพจฒนาททท
ยจทงยสน 
Key partners
- กลดนมผผคจจาหนนายผลลตภจณฑธจากมะพรคาว ตจาบลนาจารยธ อจาเภอเมสองกาฬสลนธดธ จจงหวจดกาฬสลนธดธ
Key Activities
1) ออกบผธกจบกรมสนงเสรลมอดตสาหกรรม
2) ออกบผธงานเกษตรแฟรธ
Key Resources
1) วจตถดดลบหางนาย มทในพสนนททท ราคาถผก มทปรลมาณทททมาก
2) มทกลดนมวลสาหกลจกลดนมผผคผลลตดลนปลผกและพจนธดธไมคนาจารยธ เปปนเครสอขนายในการพจฒนา
ผลลตภจณฑธ
3) มทงบประมาณจากกระทรวง อว. ทททชนวยสนจบสนดนและสนงเสรลมในการพจฒนาผลลตภจณฑธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 1,400

หนคา 124 / 267



PS65015382 : มะมตวงบผงวรชพย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.ใชคองคธความรผคทางวลทยาศาสตรธและเทคโนโลยทดคานการหมจกดอง ในการแปรรผปมะมนวงดลบ 

หรสอ มะมนวงอนอน

2.ยสดอายดการเกซบรจกษาดควยการใชคไซลลทอล

3.ยสดอายดการเกซบรจกษาดควยบรรจดภจณฑธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะมนวงแชนอลทม

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธแปรรผปจากผลไมค ทททคจดสรรมะมนวงดลบคดณภาพ จากมะมนวงพจนธดธ

ดท นจามาแปรรผปเปปนมะมนวงแชนอลทมทททมทรสชาตลดทกลมกลนอม สามรส มทสทสจนตามธรรมชาตล ใชค

แหลนงวจตถดดลบตรงจากผผคปลผก จถงเปปนผลลตภจณฑธทททสนงเสรลมการสรคางรายไดคใหคกจบเกษตรกร

และชดมชน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บถงวลชจย อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บถงวลชจย too good

ออนไลนฑ : บถงวลชจย too good

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

--Customer Relationships – มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป โดยการสอบถาม
ลผกคคาวนารสชาตลและปรลมาณความตคองการทททเหมาะสมเปปนทททนนาพถงพอใจมากนคอยแคนไหน แลควจจด
โปรโมชจทนสนวนลดของสลนคคาเพสทอทจาการตลาด และใหคบรลการลผกคคาอยนางดทและสมจทาเสมอ 
--Channels – จจดจจาหนนายผนาน เพจ Facebook บถงวลชจย Too Good รคานคคาในชดมชน รคาน
สหกรณธหมผนบคาน ตลาดนจดในชดมชน รวมถถงจจาหนนายทททบคาน 
---Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ อดดมไปดควยสารตคานอนดมผลอลสระ เพลทม
ภผมลตคานทานใหครนางกาย บจารดงหจวใจ เสรลมการทจางานของระบบยนอยอาหาร บจารดงสายตา ดผแล
สดขภาพผมและผลว
--Key Activities – กระบวนการผลลต เนสทองจากสถานการณธโควลด ทจาใหคมะมนวงในชดมชนมท
ปรลมาณมาก ทางชดมชนคลดหาวลธทการแกคปปญหามะมนวงโดยการนจาไปแปรรผป เพสทอรจกษาและเพลทม
มผลคนาสลนคคาสามารถเกซบไวคใหคยาวนานขถนน  
--Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย ขจนนตอนในการผลลตมะมนวงเสคน 
โดยนจาวจตถดดลบมะมนวงในชดมชนมาแปรรผป เพสทอการตลาดและการจจดจจาหนนายสลนคคา
--Key Partners – ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมท รคานคคาใน
ชดมชน, รคานสหกรณธหมผนบคาน, OTOP กาฬสลนธดธ, KSU HOME  
--Cost Structure – ตคนทดนจะประกอบไปดควย คนาวจตถดดลบ คนาบรรจดภจณฑธ คนาการตลาด และคนา
สาธารณผปโภคตนางๆ
--Revenue Streams – รายไดคจากการทจาธดรกลจ จะไดคจากการผลลตมะมนวงเสคน โดยจจด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 9,860

หนคา 125 / 267



PS65027805 : มะมตวงเสดนบผงวรชพย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.ใชคองคธความรผคทางวลทยาศาสตรธและเทคโนโลยทดคานการใชคนจนาตาลเพสทอลดคนาวอเตอรธแอคตลวล

ตทน (water activity ) ในการแปรรผปมะมนวงดลบ หรสอ มะมนวงอนอน

2.เพลทมคดณคนาทางโภชนาการดควยการเสรลมใยอาหารทททมทคดณสมบจตลการเปปนพรทไบโอตลก

3.ยสดอายดการเกซบรจกษาดควยการเลสอกใชคบรรจดภจณฑธทททเหมาะสม

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะมนวงเสคน

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธแปรรผปจากผลไมค ทททคจดสรรมะมนวงดลบคดณภาพ จากมะมนวงพจนธดธ

ดท นจามาแปรรผปเปปนมะมนวงเสคนทททมทรสชาตลดทกลมกลนอม สามรส มทสทสจนตามธรรมชาตล ใชคแหลนง

วจตถดดลบตรงจากผผคปลผก จถงเปปนผลลตภจณฑธทททสนงเสรลมการสรคางรายไดคใหคกจบเกษตรกรและ

ชดมชน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บถงวลชจย อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บถงวลชจย too good

ออนไลนฑ : บถงวลชจย too good

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

--Customer Relationships – มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป โดยการสอบถาม
ลผกคคาวนารสชาตลและปรลมาณความตคองการทททเหมาะสมเปปนทททนนาพถงพอใจมากนคอยแคนไหน แลควจจด
โปรโมชจทนสนวนลดของสลนคคาเพสทอทจาการตลาด และใหคบรลการลผกคคาอยนางดทและสมจทาเสมอ 
--Channels – จจดจจาหนนายผนาน เพจ Facebook บถงวลชจย Too Good รคานคคาในชดมชน รคาน
สหกรณธหมผนบคาน ตลาดนจดในชดมชน รวมถถงจจาหนนายทททบคาน 
---Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ อดดมไปดควยสารตคานอนดมผลอลสระ เพลทม
ภผมลตคานทานใหครนางกาย บจารดงหจวใจ เสรลมการทจางานของระบบยนอยอาหาร บจารดงสายตา ดผแล
สดขภาพผมและผลว
--Key Activities – กระบวนการผลลต เนสทองจากสถานการณธโควลด ทจาใหคมะมนวงในชดมชนมท
ปรลมาณมาก ทางชดมชนคลดหาวลธทการแกคปปญหามะมนวงโดยการนจาไปแปรรผป เพสทอรจกษาและเพลทม
มผลคนาสลนคคาสามารถเกซบไวคใหคยาวนานขถนน  
--Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย ขจนนตอนในการผลลตมะมนวงเสคน 
โดยนจาวจตถดดลบมะมนวงในชดมชนมาแปรรผป เพสทอการตลาดและการจจดจจาหนนายสลนคคา
--Key Partners – ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ จะมท รคานคคาใน
ชดมชน, รคานสหกรณธหมผนบคาน, OTOP กาฬสลนธดธ, KSU HOME  
--Cost Structure – ตคนทดนจะประกอบไปดควย คนาวจตถดดลบ คนาบรรจดภจณฑธ คนาการตลาด และคนา
สาธารณผปโภคตนางๆ
--Revenue Streams – รายไดคจากการทจาธดรกลจ จะไดคจากการผลลตมะมนวงเสคน โดยจจด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 8,500

หนคา 126 / 267



PS65014844 : โครงกนรยกระดพบพพฒนนสรนคดนตนนบลไผต อ.เมชองกนฬสรนธดฑ จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคนลคในการทอใหคไดคเรซวขถนน

เทคโนโลยทเขคามาเสรลมใหคมทความทจนสมจย

การใชคสสทอออนไลนธเพลทมชนองทางการขายผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอมสอแมนสมบจตล

รนยละเออยด : ผคาทอมสอเปปนสลนคคาประเภทเครสทองแตนงกายเครสทองนดนงหนม การบรลการทจาเปปน

สลนคคาประเภทของฝากหรสอของทททระลถกเปปนสลนคคาระดจบ5ดาว ผคาพสนนเมรตละ 150 บาทผคาฝปาย

มจดหมททเมตรละ 400 บาท ผคาคลดมไหลนผสนละ  200 บาท ผคาหนมผสนละ200 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ไผน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

มทการออกแบบลวดลายของพจฒนาบรรจดภจณฑธใหมนใหคมทลวดลายทททเปปนเอกลจกษณธ ผคาทททมทอจต
ลจกษณธเปปนองตนเอง มทการใหคคจาแนะนจาสจาหรจบการใชคผคาในการใชคสอย และขยายชนองทางการ
จจาหนนายสลนคคาสผนสสทอออนไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 13,000
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PS65018123 : นนนนสดมควพนไมด ไรดสนรเคมอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาสลนคคา/บรลการใหคมทมผลคนาสผง

ออกแบบและพจฒนาบรรจดภจณฑธใหมน

ออกแบบสลนคคา/บรลการใหมน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาสคมควจนไมค ไรคสารเคมท

รนยละเออยด : ใชคปปองกจนและกจาจจดศจตรผพสชใชคฉทดพนนทททใบหรสอทททพสนนรอบตคนพสชเพสทอขจบไลน

แมลงใชคกจาจจดเพลทนยแปปงมจนสจาปะหลจงเพลทนยกระโดดและแมลงศจตรผพสชอสทนๆ โดยไมนมทสารตก

คคางหรสอสนวนผสมของสารเคมทอจนตรายตคองการพจฒนาดคานแพคเกจจลนง และโลโกคของ

ผลลตภจณฑธนจนาสคมควจนไมค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ไผน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เพสทอพจฒนารผปแบบผลลตภจณฑธและออกแบบโลโกคใหคเปปนนนาสนใจมากขถนน และเพลทมชนองทางการ
ขายโดยแจกโปสเตอรธ โปรโมทสลนคคาผนานชนองทางออนไลนธ เชนน facebook เปปนตคน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000
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PS65022646 : พพฒนนผลรตภพณฑฑจนกเสชชอกก เพชชอเพรชมรนยไดดสสตชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

จจดอบรมจจดอบรมเทคนลคการออกแบบผลลตภจณฑธ และการออกแบบลวดลายทอของเสสทอกก

จจดอบรม e-commece, Page Facebook และ Line Platform

พจฒนา Packaging Desing และคดณภาพผลลตภจณฑธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กอ กระเปปา กอ กก

รนยละเออยด : กระเปปาถสอ กระเปปาสะพายขคางทรงเหลททยม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โพนทอง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ในปปจจดบจนสลนคคา และผลลตภจณฑธทททผลลตจากวจตถดดลบธรรมชาตลทททเปปนมลตรตนอสลทงแวดลคอมเปปนททท
นลยมกจนมาก จถงเปปนทททมาในการพจฒนาตนอยอดผลลตภจณฑธเสสทอกกมากระเปปาถสอ หรสอกระเปปา
สะพายขคาง ใหคมทความสวยงาม ทนทาน โดยมทชนองทางการขายออนไลนธทททเปปนอทกทางเลสอกใหค
สามารถเขคาถถงกลดนมเปปาหมายไดคอยนางรวดเรซว

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 5,250
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PS65019942 : กลดตมพพฒนนเกษตรกรใหดยพชงยชน ดดวยหญดนสอเขอยว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาการยสดอายดการเกซบรจกษาใหคไดคนาน

อบรม e-commerce

Page Facebook และ Line Platform

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการแปรรผปผลผลลตการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โพนทองกรทนเวยธ (Phonthong Greenway)

รนยละเออยด : เกษตรกรทททปลผกพสชอาหารสจตวธ สนวนใหญนจะจจาหนนายผลผลลตเปปนหญคาสด ทจนง

นทนกลดนมผผคทจาโครงการจถงมทแนวคลดทททจะนจาหญคาสดมาทจาหญคาหมจก มทขคอดทคสอใชคทดกสนวนของตคน

หญคาใหคเปปนประโยชนธ เกซบรจกษาไดคนานและเพสทอเพลทมผลลตภจณฑธใหคกจบเกษตรผผคปลผกพสชอาหาร

สจตวธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โพนทอง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

หญคาหมจก คสอการนจาพสชอาหารสจตวธมาทจาการเกซบรจกษาไวคในสภาพความชสนนสผงในทททไมนมทอากาศ 
สามารถอยผนไดคเปปนเวลานานโดยสนวนประกอบตนางๆ และคดณคนาอาหารไมนเปลททยนแปลง เกซบไวค
สจาหรจบใชคเปปนอาหารสจตวธในชนวงขาดแคลนหญคาสด ขคอดทของการทจาหญคาหมจก คสอทจาไดคทดกฤดผ
กาล ใชคทดกสนวนของตคนพสชใหคเปปนประโยชนธ ใชคพสนนทททในการเกซบรจกษานคอย สามารถเกซบรจกษาไดค
นาน โดยการจจาหนนายใหคเกษตรกรผผคเลทนยงโค กระบสอ ผนานชนองทางออฟไลนธและออนไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 25,000
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PS65014938 : สตงเสรรมกนรแปรรสปและพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกปลนซรวแกดว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

รผปแบบการทจาการตลาดแบบใหมน โดยการนจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน แพลตฟอรธมออนไลนธ 

Facebook

เพลทมมผลคนาใหคกจบผลลตภจณฑธปลาซลวทอดกรอบ ดควยการเพลทมรสชาตลทททหลากหลาย เพสทอสรคาง

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาซลวทอดกรอรสสมดนไพร

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธปลาซลวทอดกรอบรสสมดนไพร เปปนการนจาปลาซลวแกคว ซถทงเปปนปลา

นจนาจสดขนาดเลซก ทททไดคจากเขสทอนลจาปาว ในพสนนทททจจงหวจดกาฬสลนธดธ มาทจาการตากแหคง และนจาไป

ทอดกรอบพรคอมกจบสมดนไพร ไดคแกน ตระไครค ใบมะกรผด พรลกจลนดาแหคง จนไดคสทเหลสองทอง มท

กลลทนหอมนนารจบประทาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผดลน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. สลทงทททนจาเสนอแกนลผกคคา (Offer, Value proposition)  ผลลตภจณฑธปลาซลวทอดกรอบทททมทหลาก
หลายรสชาตล เชนนรสสมดนไพร และรสตคมยจา มทแพซคเกจททททจนสมจยเหมาะกจบยดคปปจจดบจน พรคอมทจนง
มทบรลการขนสนงทางไปรษณทยธ และมทโปรโมชจทนอทกมากมาย
2. กลดนมลผกคคาเปปาหมาย (Customer segment)  กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในประเทศ
ไทย สามารถบรลโภคไดคทดกวจย เชนนวจยรดนน วจยทจางาน และผผคสผงอายด
3. ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา (Distribution channels) จจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ เชนน 
Facebook ,Line ,IG และตลาด O-Top ของชดมชน
4. การสรคางความสจมพจนธธกจบลผกคคา (Customer relationships)  คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบคสอ 
ความกรอบ อรนอย แคลเซทยมสผง ไขมจนตจทา และมทการจจดโปรโมชจทนสนงฟรทใหคกจบลผกคคา
5. รายไดคของกลจการ (Revenue streams) จะไดคจากการผลลตปลาซลวทอดกรอบ รสสมดนไพร
และรสตคมยจา จจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ และจจาหนนายผนานการจจดบผธและออกงานตนางๆ
6. ทรจพยากรหลจก (Key resource) ประกอบดควยอดปกรณธในการจจบปลา อดปกรณธและวจตถดดลบใน
การแปรรผปปลาซลวทอดกรอบ แรงงานทททใชคในการผลลตซถทงเปปนแรงงานและสมาชลกในชดมชน การ
ตลาดและการจจาหนนายสลนคคา
7. กลจกรรมหลจก (Key activities)  แปรรผปปลาซลวทอดกรอบ ใสนในบรรจดภจณฑธททททจนสมจยและ
สามารถเกซบไวคไดคนานกวนาเดลม แลควนจาไปโปรโมทและจจดจจาหนนายสลนคคา
8. คผนคคาและเครสอขนายสนจบสนดน (Key partners) รคานขายวจสดดและอดปกรณธ ไปรษณทยธไทย กลดนมผผค
ประกอบอาชทพประมงตจาบลภผดลน มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 46,400
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PS65014977 : สตงเสรรมกนรแปรรสปและพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกปลนซรวแกดว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

รผปแบบการทจาการตลาดแบบใหมน โดยการนจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน แพลตฟอรธมออนไลนธ 

Facebook

พจฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาซลวทอดกรอบรสตคมยจา

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑ�ปลาซลวทอดกรอบรสต�มยจา เป�นการนจาปลาซลวแก�ว ซถทงเป�

นปลานนาจสดขนาดเลซก ทททได�จากเขสทอนลจาปาว มาทจาการตากแห�ง และนจาไปทอดกรอบพร�

อมกจบสมดนไพร ได�แก� ตระไคร� ใบมะกรผด พรลกจลนดาแห�ง จนได�สทเหลสองทอง มทกลลทน

หอม และเพลทมรสชาตลให�น�ารจบประทานมากยลทงขถนนโดยการปรดงรสด�วยผงปรดงรสตคมยจา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผดลน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : สะออนเดคภผดลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1. สลทงทททนจาเสนอแกนลผกคคา (Offer, Value proposition)  ผลลตภจณฑธปลาซลวทอดกรอบทททมทหลาก
หลายรสชาตล เชนนรสสมดนไพร และรสตคมยจา มทแพซคเกจททททจนสมจยเหมาะกจบยดคปปจจดบจน พรคอมทจนง
มทบรลการขนสนงทางไปรษณทยธ และมทโปรโมชจทนอทกมากมาย
2. กลดนมลผกคคาเปปาหมาย (Customer segment)  กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในประเทศ
ไทย สามารถบรลโภคไดคทดกวจย เชนนวจยรดนน วจยทจางาน และผผคสผงอายด
3. ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา (Distribution channels) จจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ เชนน 
Facebook ,Line ,IG และตลาด O-Top ของชดมชน
4. การสรคางความสจมพจนธธกจบลผกคคา (Customer relationships)  คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบคสอ 
ความกรอบ อรนอย แคลเซทยมสผง ไขมจนตจทา และมทการจจดโปรโมชจทนสนงฟรทใหคกจบลผกคคา
5. รายไดคของกลจการ (Revenue streams) จะไดคจากการผลลตปลาซลวทอดกรอบ รสสมดนไพร
และรสตคมยจา จจดจจาหนนายผนานทางออนไลนธ และจจาหนนายผนานการจจดบผธและออกงานตนางๆ
6. ทรจพยากรหลจก (Key resource) ประกอบดควยอดปกรณธในการจจบปลา อดปกรณธและวจตถดดลบใน
การแปรรผปปลาซลวทอดกรอบ แรงงานทททใชคในการผลลตซถทงเปปนแรงงานและสมาชลกในชดมชน การ
ตลาดและการจจาหนนายสลนคคา
7. กลจกรรมหลจก (Key activities)  แปรรผปปลาซลวทอดกรอบ ใสนในบรรจดภจณฑธททททจนสมจยและ
สามารถเกซบไวคไดคนานกวนาเดลม แลควนจาไปโปรโมทและจจดจจาหนนายสลนคคา
8. คผนคคาและเครสอขนายสนจบสนดน (Key partners) รคานขายวจสดดและอดปกรณธ ไปรษณทยธไทย กลดนมผผค
ประกอบอาชทพประมงตจาบลภผดลน มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 46,400
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PS65019176 : วออนรฑทพวรฑภสปอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ภาพถนายเสมสอนจรลงดควยกลคอง 360 องศา

โปรแกรมสจาหรจบตนอภาพ 360 ใหคสามารถเดลนทจวรธเสมสอนจรลงไดค

virtual reality tour online ผนานเวซบไซดธทททรองรจบ หรสอแอพพลเคชจทนทททรองรจบ เชนน Google 

street view

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   เทคโนโลยทความเปปนจรลงเสมสอน (VR)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ภาพถนายทจวรธเสมสอนจรลง วทอารธภผปอ

รนยละเออยด : บรลการอจานวยความสะดวกบนสสทออนไลนธ และโซเชทยล ดควยการผลลตภาพถนาย

เสมสอนจรลง 360 องศา ประกอบกจบมทโปรแกรมทนองเทททยวอยนางนคอย 1 โปรแกรม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผปอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หนองแวงภผปอโฮมสเตยธ บคานนคองภผมล โฮมสเตยธ

ออนไลนฑ : U2T ภผปอ @phuporkarasin

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

1. เพสทอยกระดจบเทคโนโลยทสสทอการทนองเทททยวชดมชน โดยสสทอสามารถเขคาถถงผผคทททใชคไดคทดกเพศทดกวจย 
2. สามารถใหคคนในชดมชนเรทยนรผคและตนอยอดไดคดควยตจวเอง
3. สรคางรายไดคเพลทมเตลม ดควยการคลดคคนโปรแกรมทนองเทททยว

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

จนนนวนรนยไดด : 4,500
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PS65021777 : ผดนฝปนยภสปอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การยคอมผคาทจาใหคเกลดสททททมทความหลากหลายมากยลทงขถนน

การผลลตโดยใชคจจกรเยซบผคา โดยการนจาผคาทททไดคจากการทอเปปนผสนนจามาแปรรผปใหคเปปนกระเปปา

สะพายขคางและพวงกดญแจทจาใหคมทรผปทรงททททจนสมจยมากยลทงขถนน

การพลมพธลายทททใชคสทดลนแดงและสทสจงเคราะหธนจามาผสมกจบยางกลควยจะทจาใหคลายตลดทนนาน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาลายยางกลควย

รนยละเออยด : ผคาฝปายทอมสอ ทอกทท ทททไดคจากการทอนจามาพลมพธดควยยางกลควยเพสทอทจาใหคเกลด

ลวดลายสวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผปอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หนองแวงภผปอโฮมสเตยธ บคานนคองภผมล โฮมสเตยธ

ออนไลนฑ : U2T ภผปอ @phuporkarasin

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เพสทอใหคทดกคนในททมรจบทราบเปปาหมายและมทสนวนในทลศทางการทจางานขององคธกรรนวมกจน สลทงทททไดค
รจบคสอแผนการทจางานทททชจดเจน ราบรสทน ทดกคนในททมเขคาใจในหนคาทททของตนเอง เครสทองมสอทททชนวย
ในการออกแบบโมเดลธดรกลจโดยใชค Busines Model Canvas.

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 7,000
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PS65008746 : โครงกนรตตอยอดสตงเสรรมกนรเกษตรอรนทรอยฑตนนบลลนนคลองใหดดอยรชงขผนน "ลนนคลองตดองดอ"

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองผลลตปดปยอจดเมซด

การนจาเศษซากปลามาผลลตปดปยอลนทรทยธ

การพจฒนาธดรกลจดควย BMC และ การสรคางตราสลนคคา และการตลาดดลจลตอล

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ลจาคลองตคองดท ปดปยอลนทรทยธอจดเมซด

รนยละเออยด : ปดปยอลนทรทยธอจดเมซดทททพจฒนามาจากนจนาหมจกอลนทรทยธชทวภาพจากเศษซากปลา

ภายในชดมชนทจาใหคเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอมและผลลตภจณฑธทางการเกษตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ลจาคลอง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ลจาคลอง

ออนไลนฑ : U2T Lumklong

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทางททมไดคมทการวงแผนทททจะนจาปดปยหมจกอลนทรทยธชทวภาพทททไดคจากการหมจกทททมทสนวนผสมหลจกจาก
เศษซากปลาทททเหลสอทลนงจากการประกอบอาชทพของคนภายในชดมชนทททหมจกมาเปปนเวลากวนา 8 
เดสอน มาแปรรผปเปปนปดปยอจดเมซดเพสทอความหลากหลายในการใชคการใหคตรงกจบความตคองการของ
เกษตรกร

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 11,800

หนคา 135 / 267



PS65016102 : โครงกนรแปรรสปนนนนปลนรดนสมดนไพรตนนบลลนนคลอง "ลนนคลองตดองดอ"

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การพจฒนาธดรกลจดควย BMC และ สรคางตรางสลนคคา และ การตลาดดลจลตอล

เครสทองกรองนจนาปลารคา

การนจาสมดนไพรในพสนนทททมาเปปนสนวนประกอบ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การใชคปรลมาณสารอาหารทททเหมาะสมตนอสดขภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ลจาคลองตคองดท นจนาปลารคาสมดนไพรลจาคลอง

รนยละเออยด : นจนาปลารคาสมดนไพรลจาคลองทททใชคปลาจากธรรมชาตลจากแหลนงนจนาและ

ทรจพยากรสมดนไพรภายในชดมชนในการผลลต

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ลจาคลอง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ลจาคลอง

ออนไลนฑ : U2T Lumklong

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ททมตจาบลลจาคลองไดคมทการวางแผนแปรรผปนจนาปลารคาสมดนไพรโดยใชคทรจพยากรสมดนไพรทททมทใน
ชดมชนมาเปปนสนวนประกอบ และเมสทอทางททมไดคสผตรทททดททททสดดกซจะนจามาจจดจจาหนนายทจนงทางออนไลนธ
และออฟไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 136 / 267



PS65009160 : ปลนแหดงกพญปนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบโลโกคผลลตภจณฑธ

การพจฒนาแพซคเกจสลนคคา

การแปรรผปอาหาร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แจนวบองลจาปาว  ( Chaeo Bong Lam Pao ) สผตรดจนงเดลม

รนยละเออยด : #ของดทเมสองลจาปาวกาฬสลนธดธมาแลควจคา ปลาแหคงสผตรดจนงเดลมและสผตรกจญชา 

ทจาจากปลาขาวสรคอย ปลาหางแดง จากเขสทอนธรรมชาตล 100% รสชาตลกลาง ไมนเคซม ไมนเหมซน 

เปปนกจบแกลคมกซอรนอยนจวสธ มทจจาหนนายทจนงแบบปลทก - สนง มททจนงแบบสดกและแบบดลบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาปาว อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.) ผลลตภจณฑธมทหลากหลายรผปแบบ  
     1.1) ผลลตภจณฑธปลาแหคง 2 สผตร สผตรดจนงเดลมและสผตรกจญชา
 2.) จจาหนนายทจนงแบบปลทก - สนง เซตทดลอง มท 2 แบบ
      2.1) ปลาแหคงพรคอมทานรสดจนงเดลมพรคอมแจนวบอง         ราคาเซตละ 69 บาท
      2.2) ปลาแหคงพรคอมทานรสกจญชา พรคอมแจนวบอง        ราคาเซตละ 99 บาท
3.) กลดนมลผกคคาของผลลตภจณฑธ 
    1.1) มททจนงเพศหญลงและเพศชาย แบนงเปปน 2 ชนวงอายด
     ปลาแหคงกจญปาวสผตรดจนงเดลม เรลทมตจนงแตน 16ปปขถนนไป ,ปลาแหคงกจญปาวสผตรกจญชา เรลทม
ตจนงแตน18ปปขถนนไป
    1.2) สนวนใหญนจะอาศจยอยผนทดกภาคสนวนของประเทศไทยและตนางประเทศ 
4.) บรลการสนง
   - รจบประกจนสลนคคาเสทยหาย  มทบรลการเปลททยนสลนคคาใหคใหมน - รจบประกจนสลนคคาตลอดการเดลนทาง
   - รจกษามาตรฐานของสลนคคา
5.)กรณทลผกคคาอยผนใกลคหรสออยผนในพสนนททท
   - บรลการสนงถถงมสอลผกคคาดควยตจวเอง            - จจดจจาหนนายในราคาปลทก - สนง
    - สรคางความเชสทอมจทนในคดณภาพสลนคคา       - ตจวแทนจจาหนนายสลนคคาทดกคนจะไดคในราคาสนง 
    - ตจวแทนจจาหนนายไดคกจาไรจากยอดขาย    - มทฐานลผกคคาและตจวแทนจจาหนนายเพลทมมากยลทงขถนน
    - มทเงลนหมดนเวทยนใชคในชดมชน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 14,900

หนคา 137 / 267



PS65009329 : แจตวบองลนนปนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบโลโกคผลลตภจณฑธ

การพจฒนาแพซคเกจสลนคคา

การแปรรผปอาหาร

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แจนวบองลจาปาว  ( Chaeo Bong Lam Pao )

รนยละเออยด : แจนวบองลจาปาว ทจาจากปลารคาเนสนอแนนน เครสทองเทศจดกๆ สมดนไพรเนคนๆ สดใหมน

ทดกวจน มททจนงแบบสดกและแบบดลบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาปาว อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

1.) ผลลตภจณฑธมทหลากหลายรผปแบบ  
     1.1) ผลลตภจณฑธแจนวบองลจาปาว 2 แบบ แบบสดกและแบบดลบ
2.) จจาหนนายทจนงแบบปลทก - สนง 
3.) กลดนมลผกคคาของผลลตภจณฑธ 
    1.1) มททจนงเพศหญลงและเพศชาย
               แจนวบองลจาปาว แบบสดกและแบบดลบ เรลทมตจนงแตน 16ปปขถนนไป 
    1.2) สนวนใหญนจะอาศจยอยผนทดกภาคสนวนของประเทศไทยและตนางประเทศ 
4.) บรลการสนง
   - รจบประกจนสลนคคาเสทยหาย  มทบรลการเปลททยนสลนคคาใหคใหมน - รจบประกจนสลนคคาตลอดการเดลนทาง
   - รจกษามาตรฐานของสลนคคา
5.)กรณทลผกคคาอยผนใกลคหรสออยผนในพสนนททท
   - บรลการสนงถถงมสอลผกคคาดควยตจวเอง            - จจดจจาหนนายในราคาปลทก - สนง
    - สรคางความเชสทอมจทนในคดณภาพสลนคคา       - ตจวแทนจจาหนนายสลนคคาทดกคนจะไดคในราคาสนง 
    - ตจวแทนจจาหนนายไดคกจาไรจากยอดขาย    - มทฐานลผกคคาและตจวแทนจจาหนนายเพลทมมากยลทงขถนน
    - มทเงลนหมดนเวทยนใชคในชดมชน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 17,800

หนคา 138 / 267



PS65003164 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑจนกตดนกก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาผลลตภจณฑธททททจนสมจย ดถงดผด นนาสนใจ

ใชควจตถดดลบทททมทอยผนในชดมชน ทคองถลทนนจนนๆ ใหคเกลดประโยชนธ

ปรจบปรดงรผปแบบเดลมๆทททคนสนวนใหญนรผคจจกหรสอคดคนเคย ไปสผนการรจบรผครผปแบบใหมนๆ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอพจบจากตคนกก

รนยละเออยด : เสสทอกกทอมสอ ทอทจนงลจาตคน แบบ 3 พจบ  คดณสมบจตล  � ใชคปผพสนนอเนกประสงคธ  � 

ปลอดภจยไรคสารเคมท   � กลลทนหอมจากตคนกกแทคๆ  � ไมนผดไมนพจงงนาย ใชคไดคนานกวนา 10ปป

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ลจาพาน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธภจณฑธเสสทอกกบคานกดดอคอ

ออนไลนฑ : ผลลตภจณฑธทอเสสทอจากตคนกก บคานกดดอคอ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ใชคตคนกกเกลดตามธรรมชาตล และบคางสนวนรจบซสนอตคนกกจากชาวบคานในชดมชนและชดมชนใกลคเคทยง
เพสทอสรคางรายไดคใหคกจบชาวบคานนจามาแปรรผปผลลตภจณฑธเปปนเสสทอพจบ กระเปปาสาน เพสทอจไหนนายใน
ชนองทาง Online  เชนน Facebook  Instragram  TikTok  จจาหนนาย Offine  เชนน รคานคคาในชดมชน 
รคานคคาของฝากของทททระลถก

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 18,000
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PS65019165 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑจนกตดนกก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาผลลตภจณฑธททททจนสมจย ดถงดผด นนาสนใจ

ใชควจตถดดลบทททมทอยผนในชดมชน ทคองถลทนนจนนๆ ใหคเกลดประโยชนธ

ปรจบปรดงรผปแบบเดลมๆทททคนสนวนใหญนรผคจจกหรสอคดคนเคย ไปสผนการรจบรผครผปแบบใหมนๆ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาสานจากตคนกก

รนยละเออยด : กระเปปาสานจากตคนกก ผลลตภจณฑธจากตคนกก เปปนผลลตภจณฑธชดมชน ใชควจสดด

ธรรมชาตลจากตคนกกมา DIY ใหคเปปนกระเปปาทททมทคดณภาพสวยงาม รจกษางนาย ใสนของหนจกไดคไมน

ขาดงนาย สวย เกต ไมนซจนาใคร ดผดทมทระดจบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ลจาพาน อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธทอเสสทอจากตคนกก บคานกดด

ออนไลนฑ : ผลลตภจณฑธทอเสสทอจากตคนกก บคานกดด

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ใชคตคนกกเกลดตามธรรมชาตล และบคางสนวนรจบซสนอตคนกกจากชาวบคานในชดมชนและชดมชนใกลคเคทยง
เพสทอสรคางรายไดคใหคกจบชาวบคานนจามาแปรรผปผลลตภจณฑธเปปนเสสทอพจบ กระเปปาสาน เพสทอจไหนนายใน
ชนองทาง Online  เชนน Facebook  Instragram  TikTok  จจาหนนาย Offine  เชนน รคานคคาในชดมชน 
รคานคคาของฝากของทททระลถก

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 18,000
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PS65004520 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑหนตอไมดในชดมชน ตนนบลหนองกดง อนนเภอเมชองกนฬสรนธดฑ จพงหวพด
กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคเกททยวกจบการสนงเสรลมทางการตลาด

องคธความรผคเรสทองการพจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคา

องคธความรผคเรสทองการแปรรผปอาหาร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หนนอไมคนถทง By NongKung Foods

รนยละเออยด : หนนอไมคสด นจามาผนานกรรมวลธทการนถทงใหคสดก และนจามาใสนถดงสผญญากาศพรคอม

ทาน เพลทมมผลคนาโดยการสรคางโลโกคสลนคคาและแบรนดธ และสรคางชนองทางการจจดจจาหนนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองกดง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners – ในสนวนของผผคเกททยวขคองใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ นจา
โดยมหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม ,องคธการบรลหารสนวนตจาบลหนองกดง,ผผคนจาชดมชน,
ประชาชนในพสนนททท
Key Activities - กระบวนการผลลต เรลทมจากการปลผกหนนอไมคในครจวเรสอน ไปสผนการเกซบเกททยว การ
คจดสรร การผลลตและบรรจดภจณฑธ ซถทงระหวนางกระบวนการเหลนานทนจะทจาการเกซบขคอมผลเพสทอนจา
มาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจดจจาหนนายสลนคคา
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย วลธทการทจาหนนอไมคนถทงใหคถผกสดขลจกษณะ 
วจตถดดลบในพสนนททท  แรงงานผลลต และการจจดจจาหนนาย
Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ หนนอไมคนถทงทททสะอาดปลอดภจย สะดวกตนอการ
นจามาประกอบอาหาร ชนวยลดการเกลดมะเรซงลจาไสค และลดอาการทคองผผก
 Costomer Relationships – มทการตลดตามผลกจบลผกคคาทททซสนอไป วนาผลลตภจณฑธมทความสดใหมน , 
สะดวกตนอการรจบประทานหรสอไมน และนจาผลมาชนวยในการ review สลนคคาดควย และจะมทการมอบ
สลทธลพลเศษตนางๆใหคแกนลผกคคาสจาหรจบลผกคคาประจจา
Customer Segment – กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออก , ภาคเหนสอ , ภาค
ตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 7 ปปขถนนไป  เพราะหนนอไมค
เปปนตจวเลสอกในการใชคประกอบอาหารไดคหลากหลาย 
Channels – จจดจจาหนนายผนานเพจ Facebook , Line , TikTok ,  ตลาดชดมชน  และ กลดนมผผคถผก
จคางงาน U2T 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,950
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PS65015691 : โครงกนรสตงเสรรมผลผลรตในครพวเรชอนจนกมะนนว ตนนบลหนองกดง อนนเภอเมชองกนฬสรนธดฑ 
จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.องคธความรผคเรสทองการถนอมอาหารเพสทอยสดอายดอาหารใหครจบประทานไดคนานขถนน

2.องคธความรผคเรสทองการพจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคา

3.องคธความรผคเกททยวกจบการสนงเสรลมทางการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะนาวดองนจนาผถนง

รนยละเออยด : มะนาวดองนจนาผถนง By NongKung Foodsสนวนผสม�   มะนาว�   นจนาผถนงแทค�   

เกลสอปฟน นจามะนาวมาแปรรผปเพสทอถนอมอาหารและยสดอายดผลผลลตใหคยาวนานขถนน นจามาใสน

บรรจดภจณฑธและออกแบบโลโกคใหคนนาสนใจทจนสมจย สรรพคดณชนวยเรสทองระบบขจบถนาย ชนวยแกค

กระหาย ชนวยอาการแกคเจซบคอ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองกดง อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners – ในสนวนของผผคเกททยวใหคการสนจบสนดนและผผคเกททยวขคองในธดรกลจ นจา
โดยมหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม,องคธการบรลหารสนวนตจาบลหนองกดง,ผผคนจาชดมชน,
ประชาชนในพสนนททท
Key Activities - กระบวนการผลลต เรลทมจากการปลผกมะนาวจากแปลงทททไดคมาตรฐานปลอดสาร 
ไปสผนการเกซบเกททยว การคจดสรร การผลลตและบรรจดภจณฑธ ซถทงระหวนางกระบวนการเหลนานทนจะทจาการ
เกซบขคอมผลเพสทอนจามาสรคาง Content ในการโปรโมทและจจดจจาหนนายสลนคคา
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย สผตรการทจามะนาวดองนจนาผถนง,วจตถด
ดลบในพสนนททท,แรงงานผลลตและการจจดจจาหนนาย
Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ สดขภาพทททดทขถนน ชนวยเรสทองขจบถนายไดคเปปน
อยนางดท
Costomer Relationships – มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป วนามทอาการสดชสทน
ขถนนหรสอไมน ชนวยบรรเทาอาการแกคเจซบคอไดคหรสอไมน และนจาผลการใชคมาชนวยในการ review สลนคคา
ดควย และจะมทการมอบสลทธลพลเศษตนางๆใหคแกนลผกคคาสจาหรจบลผกคคาประจจา
Customer Segment – กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออก , ภาคเหนสอ , ภาค
ตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยอยผนในชดมชน ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 7 ปปขถนนไป และหวจงวนาจะขาย
ไดคดทในกลดนมของลผกคคาอายด 25 ปปขถนนไปเพราะเปปนกลดนมคนทททจะเรลทมมาสนใจในสดขภาพเพราะมท
อาการเมสทอยลคาจากการทจางาน 
Channels – จจดจจาหนนายผนานเพจ Facebook และรคานคคาชดมชน หรสอตามตลาดนจด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,940
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PS65019510 : โครงกนรสตงเสรรมและยกระดพบผลรตภพณฑฑไสดกรอกออสนนสสตตลนดดรจรทพล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคดคานการถนอมอาหารแบบชาวอทสาน

เทคโนโลยทในการตนอยอดสลนคคาและบรลการ

เทคโนโลยทในการสรคางแบรนดธสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธไสคกรอกอทสาน

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธไสคกรอกอทสาน เปปนการนจาเอาเนสนอหมผมาถนอมอาหารโดยทจาเปปน

ไสคกรอกในแบบของคนอทสานของชาวบคาน ตจาบลหลดบ รสชาดอรนอยถผกปากในแบบของคน

อทสาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หลดบ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หลดบเนสนอแปรรผป

ออนไลนฑ : หลดบเนสนอแปรรผป

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

1.ผลลตภจณฑธไสคกรอกอทสาน2.กลดนมแมนบคานกลดนมคนทททสนใจผลลตภจณฑธไสคกรอกอทสาน3.จจาหนนาย
ผนานชนองทางออนไลนธและออฟไลนธ4.มทการโฆษณาผนานชนองทางออนไลนธ5.ทททมาของรายไดคจาก
การขายผลลตภจณฑธไสคกรอกอทสาน6.แรงงานเงลนทดนซสนอวจตถดดลบ7.รคานขายเนสนอหมผ ขายวจตถดดลบ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 48,000
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PS65019533 : โครงกนรสตงเสรรมและยกระดพบผลรตภพณฑฑเนชนอแดดเดอยวสสตตลนดดรจรทพล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคดคานการถนอมอาหารแบบชาวอทสาน

เทคโนโลยทในการตนอยอดสลนคคาและบรลการ

เทคโนโลยทในการสรคางแบรนดธสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธเนสนอแดดเดทยว

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธเนสนอแดดเดทยว เปปนการนจาเอาเนสนอวจวมาถนอมอาหารโดยทจาเปปนเนสนอ

แดดเดทยวในแบบของคนอทสานของชาวบคาน ตจาบลหลดบ รสชาตลอรนอยถผกปากในแบบของคน

อทสาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หลดบ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หลดบเนสนอแปรรผป

ออนไลนฑ : หลดบเนสนอแปรรผป

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผลลตภจณฑธเนสนอแดดเดทยว
1.คดณคนาทททนจาเสนอ(ValuePropositions)ผลลตภจณฑธเนสนอแดดเดทยวรสชาตลอรนอยสะอาดถผก
หลจกอนามจยสามารถจจดเกซบไดคนาน
2.ลผกคคากลดนมเปปาหมาย(CustomerSegments)กลดนมลผกคคาไมนจจากจดเพศอายดไดคแกนกลดนมแมน
บคานกลดนมเกษตรกรกลดนมคนทททสนใจผลลตภจณฑ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65022139 : ผดนฝปนยหดวยโพธรธนพนนโกดจรรงๆ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ โปรโมตผนานสสทอออนไลนธ Page 

Facebook ณ หควยโพธลธ Tiktok

เพลทมชนองทางจจดจจาหนนายกลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนแพลทฟอรธมออนไลนธ 

Fan Page Facebook ณ หควยโพธลธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาฝปายดงนคอย นลวลดค

รนยละเออยด : เปปนสลนคคาทททผลลตจากฝปายทททมทในชดมชนผนานกรรมวลธทยคอมดควยสทธรรมชาตล เพสทอ

เกลดเปปนสลนคคาทททหลากหลาย ไมนวนาจะเปปนผคาคลดมไหลน เสสนอมจดยคอม กระเปปา ซถทงแตนละชลนนมท

เอกลจกษณธเฉพาะตจว จถงตอบโจทยธกลดนมลผกคคาทททใสนใจในสลทงแวดลคอม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หควยโพธลธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผคาทอดงนคอย

ออนไลนฑ : ณ หควยโพธลธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธผคาทอมทแผนดจงนทน
Customer Segment - กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมคนทททอาศจยอยผนในภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ ชาวบคาน
อาศจยอยผนในชดมชน 
และตามสถานทททออกงานแสดงสลนคคา ไมนจจากจดเพศ โดยมทอายด 16 ปปขถนนไปเพราะเปปนกลดนมคนททท
สนใจในเรสทองความสวยงาม และจจาเปปนตคองใสนชดดพสนนถลทนแตนงตจวไปเทททยวหรสอไปงาน ทจนงสลนคคามท
ความหลากหลายหลาย เนสทองจากเรลทมมทการเขคาสจงคมมากยลทงขถนน
Costomer Relationships – มทการตลดตามผลการใชคงานกจบลผกคคาทททซสนอไป วนาหลจงจากสวมใสน
นดนมเบาสบายหรสอไมน 
นจามาชนวยในการ review สลนคคาดควย และจะมทการมอบสลทธลพลเศษแกนลผกคคาประจจาหรสอลผกคคาทททสจทง
สลนคคามากดควย
สนวนลด 5-10 เปอรธเซซนตธ
Channels – จจดจจาหนนายผนาน Facebook ผคาหอมยคอมดลน ชนองทางออนไลนธตนางๆ เชนน Line 
Shopee และ
ตามบผธทททออกงานตนางๆ และขายทททศผนยธวลสาหกลจทอผคาบคานดงนคอย
Value Propositions - คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอผคาทอ ผคาคลดมไหลน เสสนอผคา กระเปปาทททมทความ
ปลอดภจยจาก
สารเคมทเพราะใชคสทธรรมชาตลในการยคอมไมนวนาจะเปปน คราม แกนนฝางซสนอไดครจบรองมาตรฐาน 
สลนคคาแตนละชลนนมทความ

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 145 / 267



PS65022567 : สตงเสรรมผลรตภพณฑฑเหยดขอนขนว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทมาชนวยดผแลในการรจกษาคดณภาพรสชาตล ความกรอบปปองกจนเชสนอราชนวยในการ

ผลลตและจจดจจาหนนาย

นจาสลนคคาไปจจาหนนายผนาน Platform Online Facebook และจจาหนนายในรคานคคาชดมชน

ออกแบบบรรจดภจณฑธ โลโกค โดยใชคโปรแกรมCanva

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เหซดขอนขาวอรนอยเหาะ เหซดขอนขาวทอดกรอบ

รนยละเออยด : แปรรผปเหซดขอนขาวทททมทการปลผกในชดมชน ใหคเปปนผลลตภจณฑธททททานงนายสะดวก

รสชาตลอรนอย ขถนนภายใตคชสทอแบรนดธเหซดขอนขาวอรนอยเหาะ ทททยจงคงรสชาตลและคดณประโยชนธ

ใหคคงอยผนทานไดคทดกเพศ เปปนผลลตภจณฑธใสนใจสดขภาพ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หควยโพธลธ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมผคาทอดงนคอย

ออนไลนฑ : ณ หควยโพธลธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ลผกคคาเปปนชาวบคานในชดมชน และสถานทททแสดงสลนคคา รสชาตลทททอรนอย สารอาหารทททคงอยผนของเหซด 
สรคาง Content ในสสทอonline เชนน tiktok  วจตถดดลบหลจกเหซดขอนขาว เปปนการพจฒนารผปแบบ
สลนคคาทททมทในชดมชน เพลทมคดณคนาและรายไดคแกนชาวบคาน จจดจจาหนนายทจนงonline และoffine

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 980
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PS65016022 : สตงเสรรมผลรตภพณฑฑจพกสนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคเทคโนโลยทในการสนงเสรลมทางดคานชนองทางการจจาหนนายผลลตภจณฑธ

ใชคเทคโนโลยทในการโฆษณา/ประชาสจมพจนธธผลลตภจณฑธ

มทการใชคนวจตกรรมในการพจฒนาดคานการออกแบบคลดคคนลวดลายใหมนๆใหคกจบผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาสาน

รนยละเออยด : เปปนกระเปปาททททจามาจากกก โดยใชคกกทททปลผกอยผนในทคองถลทนนจามาสานเปปนกระเปปา

ทททมทคดณภาพและคงทนดควยฝปมสอของคนในชดมชน ทจนงยจงมทการเพลทมเอกลจกษณธลวดลายใหคกจบ

กระเปปาทททสวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.เหนสอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผผคซสนอสามารถสจทงออกแบบสลนคคาตามความตคองการไดค สลนคคามทการผลลตอยนางมทคดณภาพและคง
ทนจากการสานของคนในชดมชน และมทการขยายชนองทางการจจาหนนายสลนคคาสผนสสทอออนไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,000
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PS65021265 : สตงเสรรมหพตถศรลปปในชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคเทคโนโลยทในการสนงเสรลมทางดคานชนองทางการจจาหนนายผลลตภจณฑธ

ใชคเทคโนโลยทในการโฆษณา/ประชาสจมพจนธธผลลตภจณฑธ 3. ใชคเทคโนโลยทในการสนงเสรลมทาง

ดคานชนองทางการจจาหนนายผลลตภจณฑธ

มทการใชคนวจตกรรมในการพจฒนาดคานการออกแบบคลดคคนลวดลายใหมนๆใหคกจบผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาไหม

รนยละเออยด : เปปนผคาไหมททททอมาจากฝปมสอของคนในชดมชนอยนางประณทต จนไดครจบรางวจล

ระดจบ 3 ดาว มทลวดลายทททสวยงาม และมทความเปปนเอกลจกษณธเฉพาะ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.เหนสอ อ.เมสองกาฬสลนธดธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

มทการออกแบบลวดลายตนางๆใหคโดดเดนน ทททมทเอกลจกษณธเฉพาะของตจาบล มทการใหคคจาแนะนจา
สจาหรจบการนดนงผคาไหม และขยายชนองทางการจจาหนนายสลนคคาสผนสสทอออนไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,000
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PS65004478 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑตนนยบเขนพระนอน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

-

-

ใชคองคธความรผคของการการออกแบบและลวดลวดลาย และสรคางสรรคธตราสลนคคาททททจนสมจยบน

พสนนฐานของภผมลปปญญาและวจฒนธรรมชดมชน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาลทลา

รนยละเออยด : กระเปปาถจกโครเชตธ ทททมทการออกแบบรผปทรงและลวดลายททททจนสมจย บนพสนนฐาน

ของภผมลปปญญาและวจฒนธรรมชดมชน ใหคมทความสวยงามโดดเดนน แผงดควยอจตลจกษณธของ

ตจาบลเขาพระนอน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ตะกรคาลทลาเขาพระนอน

ออนไลนฑ : ตจาบลเขาพระนอน อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาลทลา เปปนของดทเขาพระนอนของกลดนมสหกรณธยผเนททยนบคานหนองกดง ซถทงสนวนใหญนจะนจา
เอาวจฒนธรรมพสนนบคาน วลถทการดจาเนลนชทวลต เปปนพสนนฐานในการผลลตสลนคคา การนจาเอาจดดแขซงทาง
ดคานวจฒนธรรมและภผมลปปญญาของชดมชนทททมทอยผน เชสทอมโยงสผนภาคการผลลตดควยเทคโนโลยทการ
ออกแบบและสรคางสรรคธตราสลนคคาททททจนสมจย รผปแบบทททสวยงามโดดเดนน เปปนเอกลจกษณธเฉพาะ
ของชดมชน มทความทจนสมจย ตรงกจบความตคองการของลผกคคาหรสอผผคบรลโภค
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมดและอาหารพสนนบคาน ทททมทความเปปน
อจตลจกษณธของการแปรรผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
ชสทองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ ออฟไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 20,000
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PS65004594 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑอนหนรเขนพระนอน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การแปรรผปวจตถดดลบในชดมชน

ใชคองคธความรผคของการเพลทมคดณคนาทางโภชนาการและใชคเทคโนโลยทการยสดอายด คจดเลสอกวจตถด

ดลบทททมทคดณภาพดทเพสทอลดปรลมาณจดลลนทรทยธทททตลดมากจบวจตถดดลบ ผนานกรรมวลธทใหคความรคอนใน

ระหวนางกระบวนการแปรรผปและอบแหคง ทจาใหคจดลลนทรทยธบางสนวนถผกทจาลายและมทปรลมาณความ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกกดคงสมดนไพร

รนยละเออยด : นจนาพรลกกดคงสมดนไพร เปปนอาหารทททนลยมบรลโภคในครจวเรสอน และมทคดณคนาทาง

อาหารทจนงจากกดคงและสมดนไพร การทอดแบบไรคนจนามจนชนวยลดปรลมาณคอเลสเตอรอลเพสทอ

สดขภาพของผผคบรลโภค อทกทจนงยจงเกซบไดคนานและไมนเหมซนหสน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : นจนาพรลกกดคงสมดนไพร

ออนไลนฑ : ตจาบลเขาพระนอน อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจนาพรลกกดคงสมดนไพร กดคงกคามกรามทททเปปนของดทเขาพระนอน ทททถผกนจามาแปรรผปนจนาพรลกกดคงดควย
เทคโนโลยทการยสดอายดของผลลตภจณฑธและเพลทมคดณคนาทางโภชนาการดควยสมดนไพรเพสทอใหค
นจนาพรลกมทความหอมกลลทนสมดนไพร มทโปรตทนจากกดคงและสารตคานอนดมผลอลสระจากเครสทองเทศ
สมดนไพร ซถทงจะชนวยใหคชดมชนในตจาบลเขาพระนอนสามารถสรคางความหลากหลายของ
ผลลตภจณฑธ เพลทมคดณคนาทางโภชนาการ 
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : ผผคทททสนใจ และนลยมในการรจบประทานกดคง นจนาพรลก
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ ออฟไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 150 / 267



PS65018319 : ยกระดพบสรนคดนชดมชนตนนบลคลองขนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทอบแหคง

การอบไอนจนา

Platform Online

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หนนอไมคฝอยแหคง

รนยละเออยด : หนนอไมค เปปนผลผลลตทางการเกษตรทททมทอยผนในพสนนททท ตจาบลคลองขาม แตนเนสทอง

จากหนนอไมคจะออกตามฤดผกาลโดยจะมทเยอะในชนวงหนคาฝน การถนอมหนนอมไมคใหคสามารถ

เกซบไวคบรลโภคไดคนานจะเปปนประโยชนธตนอชดมชน และสามารถพจฒนาเปปนสลนคคาชดมชนไดค โดย

การพจฒนา บรรจดภจณฑธสจาหรจบหนนอไม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชดดแกงหนนอไมคสจาเรซจรผป
ผลลตภจณฑธหนนอไมคแปรรผปจจดเปปนสลนคคาอาหารทางเลสอกทททกจาลจงไดครจบความนลยมมากขถนน ทดแทน
อาหารสด เนสทองจากความสะดวกในการรจบประทาน การเกซบรจกษาไดคนานขถนน ซถทงสอดคลคองกจบ
วลถทชทวลตของผผคบรลโภคในไทยทททมทความเรนงรทบมากขถนน จนกระทจทงไมนมทเวลามากเพทยงพอในการจจด
เตรทยมและประกอบอาหารรจบประทานเองทททบคาน ประกอบกจบกระแสการสจทงอาหารเดลลเวอรททมา
รจบประทานทททบคาน จนกลายเปปนพฤตลกรรมทจทวไปของคนไทยไป จถงเปปนตจวเลสอกทททตอบโจทยธ โดย
เฉพาะในชนวงการแพรนระบาดของโรคโควลด 19 เพราะเกซบรจกษาไดคนาน ชนวยลดความเสททยงจาก
การออกไปซสนอของนอกบคานบนอย ๆ และยจงสามารถสจทงซสนอผนานชนองทางออนไลนธไดค โดยการ
จจาหนนายเนสนอแปรรผปออนไลนธจะขายผนานชนองทาง Facebook, Line Shop, และ Shopee เนสทอง
จากสลนคคาเนสนอแปรรผปเปปนแบรนดธใหมน ซถทงยจงไมนเปปนทททรผคจจกในกลดนมผผคบรลโภค จถงตคองมทการสรคาง
การรจบรผคของตราสลนคคาเพสทอทททจะใหคแบรนดธและสลนคคาเปปนทททรผคจจกในวงกวคาง เพสทอใหค ผผคบรลโภคนถกถถง
สลนคคาของแบรนดธ และนจามาสผนความตคองการสลนคคาจนเกลดการซสนอครจนงแรก และการซสนอซจนา นอก
จากนทนยจงมทการบอกตนออทกดควย ดจงนจนนการทจาการตลาดผนานโซเชทยลมทเดทยจะเปปนตจวชนวยดถง
ดผดกลดนม ผผคบรลโภค และทจาใหคสลนคคาของแบรนดธเปปนทททจดจจา ในปปจจดบจนมทสลนคคาประเภทเนสนอสจตวธ
แปรรผปมทจจานวนมากดจงนจนนการสรคาง ความแตกตนาง และ จดดเดนนใหคกจบสลนคคาเปปนเรสทองสจาคจญ
เพสทอใหคแบรนดธเปปนทททกลนาวถถง และมทความแตกตนางจากสลนคคาประเภท เดทยวกจนในทคองตลาด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 151 / 267



PS65018332 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑหนตอไมดแหดง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทอบแหคง

การอบไอนจนา

Platform Online

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ชดดแกงหนนอไมคสจาเรซจรผป

รนยละเออยด : หนนอไมค เปปนผลผลลตทางการเกษตรทททมทอยผนในพสนนททท ตจาบลคลองขาม แตนเนสทอง

จากหนนอไมคจะออกตามฤดผกาลโดยจะมทเยอะในชนวงหนคาฝน การถนอมหนนอมไมคใหคสามารถ

เกซบไวคบรลโภคไดคนานจะเปปนประโยชนธตนอชดมชน และสามารถพจฒนาเปปนสลนคคาชดมชนไดค โดย

การพจฒนาใหคเปปนสลนคคาสจาเร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชดดแกงหนนอไมคสจาเรซจรผป
         ผลลตภจณฑธหนนอไมคแปรรผปจจดเปปนสลนคคาอาหารทางเลสอกทททกจาลจงไดครจบความนลยมมากขถนน ทด
แทนอาหารสด เนสทองจากความสะดวกในการรจบประทาน การเกซบรจกษาไดคนานขถนน ซถทงสอดคลคอง
กจบวลถทชทวลตของผผคบรลโภคในไทยทททมทความเรนงรทบมากขถนน จนกระทจทงไมนมทเวลามากเพทยงพอในการ
จจดเตรทยมและประกอบอาหารรจบประทานเองทททบคาน ประกอบกจบกระแสการสจทงอาหารเดลลเวอรทท
มารจบประทานทททบคาน จนกลายเปปนพฤตลกรรมทจทวไปของคนไทยไป จถงเปปนตจวเลสอกทททตอบโจทยธ 
โดยเฉพาะในชนวงการแพรนระบาดของโรคโควลด 19 เพราะเกซบรจกษาไดคนาน ชนวยลดความเสททยง
จากการออกไปซสนอของนอกบคานบนอย ๆ และยจงสามารถสจทงซสนอผนานชนองทางออนไลนธไดค โดยการ
จจาหนนายเนสนอแปรรผปออนไลนธจะขายผนานชนองทาง Facebook, Line Shop, และ Shopee เนสทอง
จากสลนคคาเนสนอแปรรผปเปปนแบรนดธใหมน ซถทงยจงไมนเปปนทททรผคจจกในกลดนมผผคบรลโภค จถงตคองมทการสรคาง
การรจบรผคของตราสลนคคาเพสทอทททจะใหคแบรนดธและสลนคคาเปปนทททรผคจจกในวงกวคาง เพสทอใหค ผผคบรลโภคนถกถถง
สลนคคาของแบรนดธ และนจามาสผนความตคองการสลนคคาจนเกลดการซสนอครจนงแรก และการซสนอซจนา นอก
จากนทนยจงมทการบอกตนออทกดควย ดจงนจนนการทจาการตลาดผนานโซเชทยลมทเดทยจะเปปนตจวชนวยดถง
ดผดกลดนม ผผคบรลโภค และทจาใหคสลนคคาของแบรนดธเปปนทททจดจจา ในปปจจดบจนมทสลนคคาประเภทเนสนอสจตวธ
แปรรผปมทจจานวนมากดจงนจนนการสรคาง ความแตกตนาง และ จดดเดนนใหคกจบสลนคคาเปปนเรสทองสจาคจญ
เพสทอใหคแบรนดธเปปนทททกลนาวถถง และมทความแตกตนางจากสลนคคาประเภท เดทยวกจนในทคองตลาด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 152 / 267



PS65017257 : โครงกนรถตนยทอดองคฑควนมรสดดดนนกนรตลนดเพชชอกนรจนนหนตนยผลรตภพณฑฑชดมชนในสชชอ Online 
และ Offine

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การตลาดออนไลนธ

Identity

อาหารเพสทอสดขภาพ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดและคอนเฟลกธจญพสช

รนยละเออยด : พลซซนาหนคาตคมยจากดคงอบเตาถนาน เครสทองตคมยจาจากสวนผจกปลอดสารพลษ กดคงซลก

เนอเจอรธของตจาบลนาเชสอก นจามาผจดกจบเครสทองตคมยจาแบบไทยแทค จนเครสทองตคมยจาเขคาในตจว

กดคงไดคกลลทนอายของสมดนไพรไทย ขลง ขนา ตะไครค ใบมะกรผด เปปน Herb Pizzaวางลงบนแผนนแปปง

พลซซนา อบบนเตาถนานหอมกรดนน ดทตนอสดขภาพ แฝงเสนนหธความเปปนไทย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาเชสอก อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

- การใหคความรผคดคานการตลาดผลลตภจณฑธชดมชน
- คคนหาบดคคลทททสนใจในผลลตภจณฑธทททผผคถผกจคางงานนจาเสนอเพสทอตนอยอดในการ 
- ชทนแจงรายละเอทยดเกททยวกจบการทจาผลลตภจณฑธชดมชนทททผผคถผกจคางงานนจาเสนอใหคกจบบดคคลทททเขคา
รนวมกลจกรรม

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 153 / 267



PS65016952 : โครงกนรกระบวนกนรระดมสมองเพชชอคดนหนอพตลพกษณฑตรนสรนคดนอยตนงมอสตวนรตวมของชดมชน 
กรจกรรม: กระบวนกนรคดนหนควนมตดองกนรของชดมชนอยตนงมอสตวนรตวมเชรงปฏรบพตรกนรภนคสนนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

Identity

อาหารเพสทอสดขภาพ

การตลาดออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดและคอนเฟลกธจญพสช

รนยละเออยด : คคนหาอจตลจกษณธชดมชนเพสทอนจามาปรจบใชคกจบผลลตภจณฑธ คอนเฟลกทจามาจาก

ธจญพสชหลายชนลด เชนน ขคาวสาลท ขคาวโพด ขคาวโอ๊ต ขคาวบารธเลยธ  บดเปปนแผนนขคาวโพดอบแหคง 

จนกรดบกรอบ โดยไมนปรดงแตนงกลลทน สท และความหวาน ซถทงนจาปรจบเปลททยนใหคเขคากจบความเปปน

ไทยโดยการนจาธจญพสชทททหาไดคตามทคองถลทนเชนน เมซดบจว งามนอน กระบก ทททอดดมไปสารอาหารททท

มทประโ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาเชสอก อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

Key Activities
- หาคดณลจกษณะเฉพาะชดมชนทททไมนเหมสอนกจบชดมชนอสทน
- เสนอแนวทางความคลดในการนจาเรสทองราวชดมชนสสทอสารผนานทางผลลตภจณฑธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65017226 : โครงกนรพพฒนนศพกยภนพวรถอเกษตรอรนทรอยฑสสตกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑอนหนร            เพชชอสนพบสนดน
กนรผลรตอนหนรปลอดภพยอยตนงสรดนงสรรคฑ กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on Healthy 
Cornfakes (คอนเฟลกเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การตลาดออนไลนธ

Identity

อาหารเพสทอสดขภาพ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : คอนเฟลกธจญพสช

รนยละเออยด : คอนเฟลกทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เชนน ขคาวสาลท ขคาวโพด ขคาวโอ๊ต ขคาว

บารธเลยธ  บดเปปนแผนนขคาวโพดอบแหคง จนกรดบกรอบ โดยไมนปรดงแตนงกลลทน สท และความหวาน 

ซถทงนจาปรจบเปลททยนใหคเขคากจบความเปปนไทยโดยการนจาธจญพสชทททหาไดคตามทคองถลทนเชนน เมซดบจว 

งามนอน กระบก ทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาเชสอก อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

- การใหคความรผคดคานการผลลตอาหารแปรรผปเพสอสดขภาพอยนางปลอกภจย
- ชทนแจงรายละเอทยดเกททยวกจบการทจาผลลตภจณฑธชดมชนทททผผคถผกจคางงานนจาเสนอใหคกจบบดคคลทททเขคา
รนวมกลจกรรม

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65017247 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑ เพรชมศพกยภนพวรถอเกษตรชดมชนภนยใตดฐนนอพตลพกษณฑเพชชอสนพบสนดน
กนรผลรตอนหนรแปรรสปเพชชอสดขภนพอยตนงปลอดภพย กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on 
Healthy Pizza (พรซซตนโฮมเมดเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

อาหารเพสทอสดขภาพ

Identity

การตลาดออนไลนธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาหนคาตคมยจากดคงอบเตาถนาน เครสทองตคมยจาจากสวนผจกปลอดสารพลษ กดคงซลก

เนอเจอรธของตจาบลนาเชสอก นจามาผจดกจบเครสทองตคมยจาแบบไทยแทค จนเครสทองตคมยจาเขคาในตจว

กดคงไดคกลลทนอายของสมดนไพรไทย ขลง ขนา ตะไครค ใบมะกรผด เปปน Herb Pizzaวางลงบนแผนนแปปง

พลซซนา อบบนเตาถนานหอมกรดนน ดทตนอสดขภาพ แฝงเสนนหธความเปปนไทย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.นาเชสอก อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

- การใหคความรผคดคานการผลลตอาหารแปรรผปเพสอสดขภาพอยนางปลอกภจย
- ชทนแจงรายละเอทยดเกททยวกจบการทจาผลลตภจณฑธชดมชนทททผผคถผกจคางงานนจาเสนอใหคกจบบดคคลทททเขคา
รนวมกลจกรรม

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65008882 : โครงกนรยกระดพบทพกษะทนงอนชอพและตตอยอดผลรตภพณฑฑของกลดตมทอเสชชอกกเพชชอสรดนงโอกนส
ทนงกนรตลนด กนรเพรชมรนยไดด และสรดนงคดณภนพชอวรตทอชดอใหดกพบชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การนจาองคธความรผคในเรสทองของการทอเสสทอกกมาสรคางผลลตภจณฑธทททเปปนเอกลจกษณธของกลดนม 

ชดมชน และพสนนททท

การขจบเคลสทอนกลจกรรมโดยการถนายทอดเเละเเลกเปลททยนเรทยนรผคของผผครผคในทคองถลทนเเละจจดทจา

วลดททจศนธใหคความรผคแกนผผคทททสนใจ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ทททรองจานจากเสสทอกก และ ทททรองแกควจากเสสทอกก

รนยละเออยด : ทททรองจานจากเสสทอกก เปปนททททรองจานทททมทลวดลาย Modern สามารถนจาไป

ตกแตนงบคานไดคอยนางสวยงาม และ ทททรองแกควจากเสสทอกก เปปนทททรองแกควทททมทความนนารจก เหมาะ

สมในการทททจะนจาไปใชคในงานตนางๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.นาดท อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมไดคมทการออกแบบโมเดลทางธดรกลจทททประกอบดควย Key Partners ซถทงไดคแกน กระทรวงการ
อดดมศถกษา วลทยาศาสตรธ วลจจยและนวจตกรรม (อว.), มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม, องคธการ
บรลหารสนวนตจาบลนาดท อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ, กลดนมผผคทอเสสทอกกในพสนนทททใกลคเคทยง 
และชดมชนในพสนนททท Key Activities เปปนการจจดกลจกรรมทททประกอบดควย การออกบผธแสดงสลนคคา, 
การสนงสลนคคาเขคาประกวด Hackathon และการประชาสจมพจนธธสลนคคาผนานสสทอชนองทางตนางๆ  Key 
Resources จะเปปนการนจาตคนกกในพสนนททท ทททมทจจานวนมากมาพจฒนาเปปนผลลตภจณฑธใหมน, การมทคน
ในพสนนทททมทความสามารถในการทอเสสทอกก และหนนวยงานภาครจฐสนจบสนดนใหคนจาตคนกกมาพจฒนา
เปปนผลลตภจณฑธเพสทอสรคางรายไดค Value Propositions เนคนการนจาตคนกกทททไมนมทมผลคนามาสรคาง
เปปนสลนคคาเพสทอเพลทมรายไดคใหคกจบชดมชน, การตนอยอดลวดลายการทอเสสทอกกใหคเปปนแบบ Modern 
เพสทอใหคเหมาะกจบยดคปปจจดบจน และการสรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบสลนคคาเกษตร Customer 
Relationships จะเปปนการสรคาง Story เพสทอเปปนอจตลจกษณธ ตจาบลนาดท อจาเภอยางตลาด 
จจงหวจดกาฬสลนธดธ, การนจาเสนอขคอมผลสลนคคาทททมทคดณภาพและไดคมาตรฐาน และการสรคางความพถง
พอใจใหคกจบลผกคคา Channels ใชครผปแบบขายสลนคคาผนานชนองทางผผคผลลต, ขายสลนคคาผนาน 
Facebook, ขายสลนคคาผนานเพจ Facebook และขายสลนคคาผนานสสทอตลาดออนไลนธ เชนน 
Shopee/Lazada Customer Segments แบนงกลดนมลผกคคาเปปน, กลดนมลผกคคาทจทวไป, กลดนมวจยทจางาน, 
กลดนมผผคสผงอายด และกลดนมแมนบคาน Cost Structure ประกอบดควยคนาวจตถดดลบ, คนาแรงงาน, คนาใชคจนาย
ในการผลลต (คนานจนา, คนาไฟฟปา, คนาโทรศจพทธ, คนาบรรจดภจณฑธ, คนาสสทอประชาสจมพจนธธ) สดดทคาย 
Revenue Streams ไดคจากการขายสลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 157 / 267



PS65015608 : โครงกนรยกระดพบและตตอยอดผลรตภพณฑฑของกลดตมทอเสชชอกกเพชชอเพรชมรนยไดด และสรดนง
คดณภนพชอวรตทอชดอใหดกพบชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคชนองทางสสทอออนไลนธในการกระจายขายสลนคคา

ใชคเครสทองจจกรในการเยซบแตนงลวดลาย

ใชคเครสทองตจดหญคาในการเกซบตคนกก

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พรมจากเสสทอกก

รนยละเออยด : พรมจากเสสทอกก เปปนพรมททททจามาจากเสสทอกก มทลวดลายทททเปปน Modern 

สามารถนจาไปเปปนเครสทองประดจบและเครสทองตกแตนงบคานไดคอยนางสวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.นาดท อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมไดคมทการออกแบบโมเดลทางธดรกลจทททประกอบดควย Key Partners ซถทงไดคแกน กระทรวงการ
อดดมศถกษา วลทยาศาสตรธ วลจจยและนวจตกรรม (อว.), มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม, องคธการ
บรลหารสนวนตจาบลนาดท อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ, กลดนมผผคทอเสสทอกกในพสนนทททใกลคเคทยง 
และชดมชนในพสนนททท Key Activities เปปนการจจดกลจกรรมทททประกอบดควย การออกบผธแสดงสลนคคา, 
การสนงสลนคคาเขคาประกวด Hackathon และการประชาสจมพจนธธสลนคคาผนานสสทอชนองทางตนางๆ  Key 
Resources จะเปปนการนจาตคนกกในพสนนททท ทททมทจจานวนมากมาพจฒนาเปปนผลลตภจณฑธใหมน, การมทคน
ในพสนนทททมทความสามารถในการทอเสสทอกก และหนนวยงานภาครจฐสนจบสนดนใหคนจาตคนกกมาพจฒนา
เปปนผลลตภจณฑธเพสทอสรคางรายไดค Value Propositions เนคนการนจาตคนกกทททไมนมทมผลคนามาสรคาง
เปปนสลนคคาเพสทอเพลทมรายไดคใหคกจบชดมชน, การตนอยอดลวดลายการทอเสสทอกกใหคเปปนแบบ Modern 
เพสทอใหคเหมาะกจบยดคปปจจดบจน และการสรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบสลนคคาเกษตร Customer 
Relationships จะเปปนการสรคาง Story เพสทอเปปนอจตลจกษณธ ตจาบลนาดท อจาเภอยางตลาด 
จจงหวจดกาฬสลนธดธ, การนจาเสนอขคอมผลสลนคคาทททมทคดณภาพและไดคมาตรฐาน และการสรคางความพถง
พอใจใหคกจบลผกคคา Channels ใชครผปแบบขายสลนคคาผนานชนองทางผผคผลลต, ขายสลนคคาผนาน 
Facebook, ขายสลนคคาผนานเพจ Facebook และขายสลนคคาผนานสสทอตลาดออนไลนธ เชนน 
Shopee/Lazada Customer Segments แบนงกลดนมลผกคคาเปปน, กลดนมลผกคคาทจทวไป, กลดนมวจยทจางาน, 
กลดนมผผคสผงอายด และกลดนมแมนบคาน Cost Structure ประกอบดควยคนาวจตถดดลบ, คนาแรงงาน, คนาใชคจนาย
ในการผลลต (คนานจนา, คนาไฟฟปา, คนาโทรศจพทธ, คนาบรรจดภจณฑธ, คนาสสทอประชาสจมพจนธธ) สดดทคาย 
Revenue Streams ไดคจากการขายสลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 3,500

หนคา 158 / 267



PS65003256 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑแปรรสปเหยด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาบรรจดภจณฑธททททจนสมจย ดถงดผด พรคอมมทขคอมผลโภชนาการทททครบ

ใชควจตถดดลบทททมทอยผนในชดมชน ทคองถลทนนจนนๆ ใหคเกลดประโยชนธ

การปรจบปรดงรสชาตลอาหารจากแบบเดลมๆทททคนสนวนใหญนรผคจจกหรสอคดคนเคย ไปสผนการรจบรผครส

ชาตลใหมนๆ เชนน ปรจบปรดงสผตรใหมนรสสาหรนายทอด หรสอรสเมลซดงาดจา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เหซดทอดกรอบ 3 รส

รนยละเออยด : เหซดนางฟปาของเราเองนจามาทอดอบกรอบ ใหมน สด สะอาด  ? ไมนใสนสารกจนบผด 

ไมนใสนผงชผรส คนทานเจ มจงสวลรจตล ทานไดค  ? สามารถทานกจบขคาวตคม ขคาวสวยรคอนๆไดคอรนอย  ? 

เหซดนางฟปาทอดกรอบ ไมนเหมซนหสน ไมนอมนจนามจน กรอบ อรนอย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนสผง อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หรลฟารธม บคานโนนสผง

ออนไลนฑ : เหซดนางฟปาทอดกรอบ หรลฟารธม

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

รจบซสนอเหซดจากชาวบคานในชดมชนและชดมชนใกลคเคทยงเพสทอสรคางรายไดคใหคกจบชาวบคานแลควนจามา
แปรรผปจจาหนนายใหคคนในชดมชนตจาบลโนนสผง อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธและจจาหนนาย  
Online เชนน Facebook Instragram TikTok  Offine เชนน รคานคคาในชดมชน รคานคคาของฝาก
ของทททระลถก

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 22,000

หนคา 159 / 267



PS65019169 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑแปรรสปเหยด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาบรรจดภจณฑธททททจนสมจย ดถงดผด พรคอมมทขคอมผลโภชนาการทททครบ

ใชควจตถดดลบทททมทอยผนในชดมชน ทคองถลทนนจนนๆ ใหคเกลดประโยชนธ

การปรจบปรดงรสชาตลอาหารจากแบบเดลมๆทททคนสนวนใหญนรผคจจกหรสอคดคนเคย ไปสผนการรจบรผครส

ชาตลใหมนๆ เชนน ปรจบปรดงสผตรใหมนรสสาหรนายทอด หรสอรสเมลซดงาดจา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แหนมเหซด

รนยละเออยด : แหนมเหซด  พรคอมรจบประทาน เหซดสด แหนมใหมน สะอาด อรนอยพอดทคจา ไมนใสน

สารกจนบผดหรสอวจตถดกจนเสทย  ไมนใสนวจตถดเจสอปนอาหารใด ๆ เชนน ผงทจาแหนมใหคเนสนอเหนทยวและ

ยถดเกาะตจว  ไมนมทสนวนผสมของเนสนอสจตวธ อลสลาม หรสอมจงสวลรจตกซทานไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนสผง อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : หรลฟารธม บคานโนนสผง

ออนไลนฑ : เหซดนางฟปาทอดกรอบ หรลฟารธม

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

รจบซสนอเหซดจากชาวบคานในชดมชนและชดมชนใกลคเคทยงเพสทอสรคางรายไดคใหคกจบชาวบคานแลควนจามา
แปรรผปจจาหนนายใหคคนในชดมชนตจาบลโนนสผง อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธและจจาหนนาย  
Online เชนน Facebook Instragram TikTok  Offine เชนน รคานคคาในชดมชน รคานคคาของฝาก
ของทททระลถก

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 22,000

หนคา 160 / 267



PS65013229 : นนนนพรรกนรกกดดงกดนมกรนมบพวบนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สผตรนจนาพรลกนรกกดคงกคามกราม

การพจฒนาบรรจดภจฑธและตราสลนคคา

การตลาดและการจจาหนนาย

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกนรกกดคงกคามกรามบจวบาน

รนยละเออยด : นจนาพรลกนรกกดคงกคามกรามบจวบาน ขนาด 80 กรจม เปปนผลลตภจณฑธนจนาพรลก

ประเภทเนสนอสจตวธทททแปรรผปจากกดคง ซถทงนจนาพรลกนรกถสอวนาเปปนนจนาพรลกทททมทประโยชนธ และมทคดณคนา

ทางโภชนาการอยนางมาก เพราะมทสนวนประกอบของสมดนไพรหลายอยนาง เชนน  หอม กระเททยม 

เปปนตคน เหมาะสจาหรจบนจามา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บจวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เฮทยตตองกดคงสด

ออนไลนฑ : U2T บจวบาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Value Prepositions
1. การตอบสนองความตคองการของลผกคคา
1.1 สลนคคาเกซบไวคไดคนาน
1.2 สะดวก สามารถพกพาไปรจบประทานไดคทดกททท
1.3 มทประโยชนธ และมทคดณคนาทางโภชนาการตอบสนองตนอลผกคคาทททใสนใจสดขภาพ
1.4 ราคาทททจจบตคองไดค ลดรายจนาย

2. การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา
2.1 นจนาพรลก มทสนวนผสมของสมดนไพรทททเปปนประโยชนธตนอสดขภาพ โดยจากสนวนประกอบของ

นจนาพรลก เชนน พรลก กระเททยม หอมแดง เปปนตคน
3. ประโยชนธของสลนคคาและบรลการของเรา

3.1 สนงเสรลมการมทรายไดคของคนในชดมชน
3.2 เพลทมมผลคนาและเปปนการนจาของเหลสอใชคทางการเกษตรมาแปรรผปเพสทอใหค

เกลดมผลคนาเพลทม
3.3 ลดตคนทดนในการผลลต
3.4 สรคางอาชทพใหคคนในชดมชน

Customer Segments
1. กลดนมเปปาหมาย
1.1 ประชาชนในชดมชน หรสอพสนนทททใกลคเคทยง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 35,000
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PS65013268 : โปรไบโอตรกกดดงกดนมกรนมมนตรฐนน GAP

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การเลทนยงกดคงกคามกรามตามมาตรฐาน GAP

การจจดการฟารธมเลทนยงกดคงกคามกราม

นวจตกรรมจดลลนทรทยธโปรไบโอตลกในการเลทนยงกดคงกคามกราม

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   สดขอนามจยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคดมขจนนตอนการผลลตตจนงแตนตคน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กดคงกคามกรามบจวบานมาตรฐาน GAP

รนยละเออยด : กดคงกคามกรามสดขนาด 15-25 ตจว/กก.กดคงกคามกรามมาตรฐาน GAP

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.บจวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานเฮทยตตองกดคงสด

ออนไลนฑ : U2T บจวบาน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Value Prepositions
1. การตอบสนองความตคองการของลผกคคา

1.1 กดคงกคามกรามทททไดคมาตรฐาน GAP
1.2 กดคงกคามกรามสด ขนาด 15-25 ตจว/กลโลกรจม
1.3 ผลผลลตไรคสารเคมท ตอบสนองความตคองการของลผกคคาทททอนดรจกษธสลทงแวดลคอม
1.4 ราคาทททจจบตคองไดคลดรายจนาย

2. การแกคปปญหาใหคกจบลผกคคา
2.1 เลทนยงกดคงกคามกรามโดยใชคจดลลนทรทยธโปรไบโอตลก
2.2 ไดคคดณภาพและมาตรฐานกรมประมง (GAP)
2.3 เพลทมระบบภผมลคดคมกจนและปปองกจนโรคตลดเชสนอระบาด
2.4 ลดการใชคสารเคมทตกคคางและเปปนมลตรกจบสลทงแวดลคอม

3. ประโยชนธของสลนคคาและบรลการของเรา
3.1 นวจตกรผผคเลทนยงกดคงกคามกรามมาตรฐาน GAP ไมนนคอยกวนา 15 ราย
3.2 ฟารธมเลทนยงกดคงกคามกรามมาตรฐาน GAP ไมนนคอยกวนา 15 ฟารธม
3.3 เพลทมผลผลลตทททมากขถนนจากเดลม 100 กก./ไรน เปปน 120 กก./ไรน
3.4 อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และพจฒนาอยนางยจทงยสน อยนางนคอย 1 ชดมชน

Customer Segments
1. กลดนมเปปาหมาย

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 45,000
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PS65017038 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑจรนงหรอดแปรรสปสรนคดนชดมชนสสตตลนดดรจรทพล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการแปรรผปอาหาร

นวจตกรรมแผนธดรกลจ

เทคโนโลยทดคานการแปรรผปอาหาร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : จลนงหรทดกระปปอง

รนยละเออยด : สรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบเกษตรกรทททเลทนยงจลนงหรทด สผนการแปรรผปเปปนจลนงหรทด

กระปปองอบแหคง เพสทอสรคางมผลคนาเพลทมใหคกจบสลนคคาชดมชนและเปฟดโอกาสใหควลสาหกลจขนาดยนอม

สามารถเขคาถถงและสรคางสนวนแบนงทางการตลาดไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ฮนองฮทจลนงหรทดทอดกรอบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลยางตลาด

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธดรกลจของททมคสอการทจาการคคาในรผปแบบออนไลนธและออฟไลนธ โดยรผปแบบออนไลนธจะทจา
การสรคางเฟสบด๊กแฟนเพจเพสทอเปปนการเพลทมชนองทางในการจจาหนนายผลลตภจณฑธ รวมถถงการ
สรคาง Packaging และ Logo Brand ใหคมทความทจนสมจยมากยลทงขถนน รวมถถงการนจาผลลตภจณฑธไป
วางจจาหนนายในรคานคคา OTOP และการออกบผธตามงานนลทรรศการตนาง ๆ นอกจากนทนยจงมทการ
จจดหาแหลนงเงลนทดนดอกเบทนยตจทาเพสทอนจามาตนอยอดธดรกลจ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 24,000

หนคา 163 / 267



PS65017060 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการแปรรผปอาหาร

นวจตกรรมแผนธดรกลจ

องคธความรผคดคานการแปรรผปอาหาร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยฉาบสมดนไพร

รนยละเออยด : กลควยฉาบสมดนไพร ออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธกลควยฉาบมควนสมดนไพร 

เพสทอเพลทมรสชาตลและคดณคนาทางอาหาร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บคานกลควยฉาบ ฮนองฮท หมผน 14

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลยางตลาด

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธดรกลจของททมคสอการทจาการคคาในรผปแบบออนไลนธและออฟไลนธ โดยรผปแบบออนไลนธจะทจา
การสรคางเฟสบด๊กแฟนเพจเพสทอเปปนการเพลทมชนองทางในการจจาหนนายผลลตภจณฑธ รวมถถงการ
สรคาง Packaging และ Logo Brand ใหคมทความทจนสมจยมากยลทงขถนน รวมถถงการนจาผลลตภจณฑธไป
วางจจาหนนายในรคานคคา OTOP และการออกบผธตามงานนลทรรศการตนาง ๆ นอกจากนทนยจงมทการ
จจดหาแหลนงเงลนทดนดอกเบทนยตจทาเพสทอนจามาตนอยอดธดรกลจ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 25,000
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PS65008585 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑตนนบลเวตอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การนจาสทสจงเคราะหธมาผสมผสานลงไปในผลลตภจณฑธเพสทอใหคมทสทสจนทททสวยงามและตลดทน

ยาวนานกวนาสทธรรมชาตล

ฟปมลายอเสสทอกกทจาจากทนอ PVC

การนจาเทคโนโลยทเครสทองทดนแรงมาใชคแทนการเยซบมสอ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกบดฟองนจนาตจาบลเวนอ

รนยละเออยด : เหมะกจบการใชคนจทงสมาธล  นจทงทจางานกจบพสนน  นจกเรทยนนจทงเรทยน    นจทงรจบประทาน

อาหาร  พจกผนอนหยนอนใจในสถานทททตนาง ๆ   ทจาความสะอาดงนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เวนอ อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เสสทอกกบคานศรทสจาราญ

ออนไลนฑ : เสสทอกกบคานศรทสจาราญ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เสสทอกกบดฟองนจนา เบาะพจบหนคาเดทยว เหมาะกจบการใชคนจทงสมาธล  ใชคเปปนอาสนะ รองนจทงสมาธลนจทงทจา
งานกจบพสนน  นจกเรทยนนจทงเรทยน  นจทงรจบประทานอาหาร  พจกผนอนหยนอนใจในสถานทททตนาง ๆ  ทจาความ
สะอาดงนาย เพทยงใชคผคาชดบนจนาเชซดทจาความสะอาด แลควผถทงใหคแหคง พจบเกซบงนาย  สะดวกพกพา มท
สายหลนวเพสทอความสะดวกสบายในการพกพา
กลดนมเปปาหมายสอนคคา : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด  มทความเปปนอจตลจกษณธของการแปร
รผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 165 / 267



PS65008639 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑอนหนรตนนบลเวตอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยททดนนแรง เชนน เครสทองปปท น แทนการบดหรสอตจา

เทคโนโลยทการยสดอายดผลลตภจณฑธ

เครสทองชทลสผญญากาศ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาวงสมดนไพร

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธปลาสมดนไพรแดดเดทยว อรนอย สะอาด ปลอดภจย ถผกสดขลจกษณะ 

บรรจดในบรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายดของการเกซบรจกษาปลาแดดเดทยวใหคนานขถนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เวนอ อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : พลมพร ปลาวง

ออนไลนฑ : พลมพร ปลาวง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปลาวงสมดนไพร ปลาเชสทอนทททนจามาแปรรผปทจาเปปนปลาวงสมดนไพรดควยเทคโนโลยทการออกแบบ
บรรจดภจณฑธทททชนวยลดการเกลดเชสนอราและยสดอายดใหคเกซบรจกษาไวคไดคนานขถนน และเพลทมคดณคนาทาง
โภชนาการดควยสมดนไพร ทททจะชนวยใหคปลาแดดเดทยวมทกลลทนหอมอนอนๆ และยจงชนวยเพลทมรสชาตลใหค
ดทยลทงขถนน
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : บดคคลทจทวไปทททสนใจ  รจกในการรจบประทานปลา
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 166 / 267



PS65016972 : โครงกนรกระบวนกนรระดมสมองเพชชอคดนหนอพตลพกษณฑตรนสรนคดนอยตนงมอสตวนรตวมของชดมชน 
กรจกรรม: กระบวนกนรคดนหนควนมตดองกนรของชดมชนอยตนงมอสตวนรตวมเชรงปฏรบพตรกนรภนคสนนม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

คอนเฟลก ธรรมชาตล

นจนาตาลแลคโตส

เครสทองอบพลซซนา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : U2T หนองตอกแปปน

รนยละเออยด : พลซซนาโฮมเมดเพสทอสดขภาพและคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ วจตดดลบคจดสรร

ธรรมชาตล  จะชนวยใหครผปรนางดผดทขถนน ไขมจนไมนอลทมตจวมรสารตคานอนดมผลอลสระ อยผนทคองงนายเปปน

ทางเลสอกสายสดขภาพ healthy เพราะชนวงนทนสายรจกสดขภาพกจาลจงมาแรงคนะ และอยผนทคองนาน

ดควย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองตอกแปปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

เปปนขนมทานเลนนสายสดขภาพ ทททตคองการควบคดมนจนาหนจกหรสอลดนจนาหนจก ธจญพสชสารอาหารครบ
ครจนไดคพลจงงานเตซมทททในแตนละวจน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 167 / 267



PS65016975 : โครงกนรพพฒนนศพกยภนพวรถอเกษตรอรนทรอยฑสสตกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑอนหนร เพชชอสนพบสนดนกนร
ผลรตอนหนรปลอดภพยอยตนงสรดนงสรรคฑ กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on Healthy 
Cornfakes (คอนเฟลกเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

คอนเฟลก ธรรมชาตล

นจนาตาลแลคโตส

เครสทองอบพลซซนา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดเพสทอสดขภาพและคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชน

เปปนฐาน เพลทมความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหาร

เชคาทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธ

ครบถควน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองตอกแปปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชนเปปนฐาน เพลทม
ความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารเชคาทททมทไขมจนตจทา 
ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธครบถควน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 168 / 267



PS65016979 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑ เพรชมศพกยภนพวรถอเกษตรชดมชนภนยใตดฐนนอพตลพกษณฑเพชชอสนพบสนดน
กนรผลรตอนหนรแปรรสปเพชชอสดขภนพอยตนงปลอดภพย กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on 
Healthy Pizza (พรซซตนโฮมเมดเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

คอนเฟลก ธรรมชาตล

นจนาตาลแลคโตส

เครสทองอบพลซซนา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดเพสทอสดขภาพและคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชน

เปปนฐาน เพลทมความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหาร

เชคาทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธ

ครบถควน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองตอกแปปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชนเปปนฐาน เพลทม
ความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ
 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารเชคาทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาททท
อดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธครบถควน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 169 / 267



PS65016981 : โครงกนรถตนยทอดองคฑควนมรสดดดนนกนรตลนดเพชชอกนรจนนหนตนยผลรตภพณฑฑชดมชนในสชชอ Online 
และ Offine

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

คอนเฟลก ธรรมชาตล

นจนาตาลแลคโตส

เครสทองอบพลซซนา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดเพสทอสดขภาพและคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชน

เปปนฐาน เพลทมความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหาร

เชคาทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธ

ครบถควน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองตอกแปปน อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

พลซซนาโฮมเมดชดมชน เปปนการสรคางสลนคคาใหคกจบชดมชน โดยใชคอจตลจกษณธชดมชนเปปนฐาน เพลทม
ความแปลกและแตกตนางใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารเชคาทททมทไขมจนตจทา 
ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด เปปนสลนคคาทททอดดมไปดควยสารอาหารทททมทประโยชนธ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 170 / 267



PS65014739 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑเครชชองจพกสนรไมดไผต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระตลจบขคาวหนองอลเฒนา

รนยละเออยด : เปปนการนจาเอาวจสดดทททมทในชดมชน ไดคแกน ไมคไผนชดมชน มาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธ

ของชดมชนคสอ กระตลจบขคาว รวมถถงการสรคางเอกลจกษณธใหคสลนคคา สสทอประชาสจมพจนธธ และ

กระบวนการในการขายสลนคคาชดมชนใหคกจบผผคสนใจ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองอลเฒนา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : กระตลจบขคาว-ของดทหนองอลเฒนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เนสทองดควยจากในปปจจดบจนประเทศไทยประสบกจบปปญหาภาวะเศรษฐกลจตกตจทา ซถทงปปญหาดจงกลนาว
ไดคสนงผลตนอสจงคมในดคานการใชคจนายของประชากรทททลงนคอยลดอยนางมาก  และปปญหาในดคาน
การวนางงานกซมทมากขถนนจนเกลดภาวะการไมนมทงานทจาเกลดขถนนในชดมชนตนางๆ ดจงนจนนในการแกค
ปปญหาทางเศรษฐกลจวลธทหนถทงกซคสอการสรคางงานใหคกจบชดมชนตนางๆตามทคองถลทน  เพสทอใหคเกลดการ
สรคางงานขถนน
การดจาเนลนแผนธดรกลจ ไดคแกน 1) สรคางมาตรฐานใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) สรคาง Story ใหคกจบ
ผลลตภจณฑธ ทจนงดคานตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ และเรสทองราวเกททยวกจบผลลตภจณฑธ 3) สรคางสสทอประชา
สจมพจนธธ/สสทอโฆษณาทททดถงดผดและตอบสนองความตคองการของลผกคคา 4) ประชาสจมพจนธธ/โฆษณา
ผลลตภจณฑธในชนองทางตนางๆ ทจนงแบบออนไลนธ และออฟไลนธ 5) บรลหารจจดการขายสลนคคาทจนง
แบบออนไลนธ และออฟไลนธ 6) สรคางเครสอขนายธดรกลจใหคครอบคลดมทจนงดคานวจตถดดลบ การผลลต การ
จจาหนนายและขนสนง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 1,000
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PS65014753 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑแปรรสปจนกผดนพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาพสนนเมสอง

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธทททนจาผคาพสนนเมสองทททมทอยผนในชดมชนมาแปรรผปเปปนกระเปปา เสสนอผคา 

ผคาสไบ ผคาพจนคอ และสรคางมาตรฐานใหคกจบผลลตภจณฑธรวมถถงกระบวนการในการขายใหคกจบผผค

สนใจในชดมชนเดทยวกจน และชดมชนอสทน อทกทจนงสามารถสนงไปขายยจงรคานคคา หรสอหคางรคานไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองอลเฒนา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมผคาพสนนเมสองแมนบจวลา

ออนไลนฑ : ผคาพสนนเมสองแปรรผป-หนองอลเฒนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เนสทองดควยจากในปปจจดบจนประเทศไทยประสบกจบปปญหาภาวะเศรษฐกลจตกตจทา ซถทงปปญหาดจงกลนาว
ไดคสนงผลตนอสจงคมในดคานการใชคจนายของประชากรทททลงนคอยลดอยนางมาก  และปปญหาในดคาน
การวนางงานกซมทมากขถนนจนเกลดภาวะการไมนมทงานทจาเกลดขถนนในชดมชนตนางๆ ดจงนจนนในการแกค
ปปญหาทางเศรษฐกลจวลธทหนถทงกซคสอการสรคางงานใหคกจบชดมชนตนางๆตามทคองถลทน  เพสทอใหคเกลดการ
สรคางงานขถนน
การดจาเนลนแผนธดรกลจ ไดคแกน 1) สรคางมาตรฐานใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) สรคาง Story ใหคกจบ
ผลลตภจณฑธ ทจนงดคานตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ และเรสทองราวเกททยวกจบผลลตภจณฑธ 3) สรคางสสทอประชา
สจมพจนธธ/สสทอโฆษณาทททดถงดผดและตอบสนองความตคองการของลผกคคา 4) ประชาสจมพจนธธ/โฆษณา
ผลลตภจณฑธในชนองทางตนางๆ ทจนงแบบออนไลนธ และออฟไลนธ 5) บรลหารจจดการขายสลนคคาทจนง
แบบออนไลนธ และออฟไลนธ 6) สรคางเครสอขนายธดรกลจใหคครอบคลดมทจนงดคานวจตถดดลบ การผลลต การ
จจาหนนายและขนสนง

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 3,000
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PS65018201 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การใชค e-commerce platform

การใชค social media platform

การออกแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธเครสทองนอน

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธเครสทองนอน ประกอบดควย ทททนอนปฟกนลก ทททนอนทซอปเปอรธ ทททนอนเดซก 

หมอนขคาง ทททนอนแบบตนาง ๆ เปปนตคนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวงจว อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key partners
-จจาหนนายวจสดดอดปกรณธ
-คนขนสนง

Cost structure
-วจสดด อดปกรณธ
-คนาแรงงาน
-คนาขนสนง
-คนาบรรจดภจณฑธ

Key Activities
-ผลลต,บรรจด,จจดสนง
-โปรโมทสลนคคา
-กลจกรรมผลลตภจณฑธ otop

Key resources
-แรงงานผลลต
-วจสดด อดปกรณธ ใยสจงเคราะหธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 95,000
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PS65018209 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การใชค e-commerce platform

การใชค social media platform

การออกแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธผคา

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธจากผคา เชนน ผคาปผ ปลอกหมอน ผคามนาน เสสนอผคาเดซก ชดดผคานวม ชดด

ผคาปผ หมอนหนดน หมอนขคาง ผคาหนม ผคามนาน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวงจว อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

costomer segmont
-กลดนมลผกคคาทดกเพศทดกวจย
problem
-ความตคองการของลผกคคา ทททมทคดณภาพและใชคอยนางมทประสลทธลภาพ
unigue
-ความแตกตนางผผคแขนงขจนคนอสทนๆ
chamils
-ชนองทางการตลดตนอ ออนไลนธ หนคารคานตจวเอง
revenue streams
-รผปแบบรายไดค เนคนการขายปรลมาณเยอะๆ
solution
-วจสดดคดณภาพดท ตคนทดนตจทา
ตคนทดนการผลลต
-คนาวจสดด อดปกรณธ
-คนาแรงงาน 
key metrics
-มทการจคางงานเพลทมขถนน การผลลตเพลทมขถนน 
unfair advartags

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 95,000

หนคา 174 / 267



PS65010756 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑจพกสนนพชนนบดนนตนนบลหพวนนคนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การบดฟอยลธเกซบความรคอน เพสทอเพลทมระยะเวลาเกซบความรคอนการจจดเกซบขคาวเหนทยว

การบดตาขนายยกสผงจากพสนนกระตลบ เพสทอไมนใหคขคาวเหนทยวตลดกจบฐานกระตลบขคาว ปปองกจนความ

ชสนนและการขถนนราของไมคไผน

จจดจจาหนนายสลนคคาใหคกจบลผกคคาทจนงในพสนนททท และพสนนทททใกลคเคทยง รวมถถงจจดจจาหนนายบนแพ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระตลบขคาวเหนทยว

รนยละเออยด : เปปนกระตลบขคาวเหนทยวทททสามารถเกซบความรคอนไดคดท มทลวดลายทททสวยงาม และ

ไมนขถนนรา สามารถลคางทจาความสะอาดไดคงนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวนาคจา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กระตลบหจวนาคจา

ออนไลนฑ : ตจาบลหจวนาคจา อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระตลกขคาวเหนทยว สามารถเกซบความรคอนไดคดท มทลวดลายทททสวยงาม และไมนขถนนรา ชาวบคานกลดนม
จจกรสาน บคานคจาเจรลญ ต.หจวนาคจา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ พจฒนาคดณภาพของผลลตภจณฑธ
กระตลบขคาวเหนทยวใหคสวยงาม โดดเดนนดควยเทคโนโลยททททจะชนวยในการปปองกจนเชสนอรา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 9,000
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PS65010828 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑแปรรรสปผดนขนวมดนตนนบลหพวนนคนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการออกแบบใหคทจนสมจยมากขถนน

เทคโนโลยทการยสดอายดผลลตภจณฑธ

เทคโนโลยทการทจาใหคผคาสทไมนตกเรซว

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาขาวมคา

รนยละเออยด : กระเปปารผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง  ทททใชควจตถดดลบจากธรรมชาตล- เหมาะ

สจาหรจบของขวจญ ของฝากในโอกาสและเทศกาลตนางๆ- ใชคในชทวลตประจจาวจนไดคคดคมคนา ทจนสมจย

ไมนตกเทรน- แปรรผปจากเสสทอทอมสอลวดลายสวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวนาคจา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธหจวนาคจา

ออนไลนฑ : ตจาบลหจวนาคจา อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาผคาขาวมคา ผลลตภจณฑธของตจาบลหจวนาคจา ซถทงเปปนกระเปปาลายผคาขาวมคา ทททใชควจตถดดลบจาก
ธรรมชาตล  รผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง มทลวดลายทททสวยงาม
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด 
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 12,000
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PS65011657 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑอนหนรเสรรมคดณคตนตนนบลอรตชนอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมความหลากหลายของผลลตภจณฑธ

การเพลทมธจญพสชเพสทอเตลมสทสจน

พจฒนากรรมวลธทการผลลต

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ทองมควนกะทล ทองมควนกดคงแหคง

รนยละเออยด : ทองมควนเปปนขนมพสนนบคานทททเปปนภผมลปปญญาพสนนบคานของชดมชนทททบรลโภคขคาว

เหนทยวเปปนอาหารหลจก อทกทจนงยจงเปปนการถนอมอาหารดควย โดยใชคแปปงในการแปรรผปขนม

ทองมควน ททททานงนายและมทคดณคนาทางโภชนาการ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.อลตสนอ อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สงนาทองมควน

ออนไลนฑ : ตจาบลอลตสนอ อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทองมควนกะทล ทองมควนกดคงแหคง  ขนมพสนนบคานทททเปปนภผมลปปญญาพสนนบคานของชดมชนตจาบลอลตสนอ 
อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ ทททมทกรรมวลธทการผลลตตามภผมลปปญญาทคองถลทน และมทการ
พจฒนาคดณภาพของผลลตภจณฑธขนมแองมควน ดควยการเพลทมธจญพสชเพสทอเตลมสทสจนและเพลทมคดณคนา
ทางอาหาร และพจฒนากรรมวลธทการผลลตขนมทองมควนกะทล ขนมทองมควนกดคงแหคง เพสทอเพลทมความ
หลาหลายของผลลตภจณฑธ และเปปนเอกลจกษณธของชดมชนในตจาบลอลตสนอ เพลทมคดณคนาทาง
โภชนาการ 
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : ผผคทททสนใจ
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ ออฟไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 12,500

หนคา 177 / 267



PS65011707 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑจพกสนนพชนนบดนนตนนบลอรตชนอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เปปนเอกลจกษณธเฉพาะชดมชน

พจฒนาคดณภาพใหคมทความสวยงาม โดดเดนน

ใชคเทคโนโลยทใชคในการปปองกจนเชสนอรา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไซนจาโชค

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธไซไมคไผนใหคมทความสวยงาม โดดเดนน ดควยลายทททเปปนเอกลจกษณธ ททท

สามารถทจาเปปนของประดจบตกแตนงและทจาเปปนเครสทองรางทททเขคามาชนวยเสรลมโชคลาภ มทเงลน

ทองไหลมาเทมา อทกทจนงยจงชนวยในเรสทองทททอยผนอาศจยใหคมทความอดดมสมบผรณธรนวมเยซนดควย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.อลตสนอ อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ไซนจาโชค

ออนไลนฑ : ตจาบลอลตสนอ อจาเภอยางตลาด จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ไซนจาโชค ผลลตภจณฑธจจกรสานไซจากไมคไผน ซถทงมทลวดลายเรทยบงนายจากวลธทการสานแบบดจนงเดลม
ตามภผมลปปญญาทคองถลทน ผนานการยกระดจบผลลตภจณฑธของตจาบลอลตสนอ ดควยการพจฒนาคดณภาพ
ของผลลตภจณฑธไซใหคมทความสวยงาม โดดเดนน ดควยลายพระราชทาน ทททสามารถทจาเปปนของ
ประดจบตกแตนงและทจาเปปนเครสทองรางทททเขคามาชนวยเสรลมโชคลาภ มทเงลนทองไหลมาเทมา อทกทจนงยจง
ชนวยในเรสทองทททอยผนอาศจยใหคมทความอดดมสมบผรณธรนวมเยซนดควย เพสทอยถดเหนททยวจลตใจของคนในทคอง
ถลทนและชดมชน 
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : ผผคทททสนใจ
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และมทการพจฒนาอยนางยจทงยสน

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 178 / 267



PS65014669 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑทนงกนรเกษตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวกลคองไรซธเบอรธรทท

รนยละเออยด : เปปนการนจาเอาผลลตภจณฑธทางการเกษตรในชดมชน ไดคแกน ขคาวกลคองไรซธเบอรธรทท

มาเพลทมมผลคนาสลนคคา ขคาวกลคองไรซธเบอรธรททมทคดณคนาทางสารอาหารสผง ชนวยควบคดมนจนาตาลเเละ

ควบคดมนจนาหนจกไดค และออกแบบแนวทางและนวจตกรรมพจฒนาสลนคคาและกระบวนการในการ

ขายสลนคคาชดมชนใหคกจบผผคสนใจ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.อดนมเมนา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ชาวนาบคานนอก

ออนไลนฑ : ชาวนาบคานนอก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ออกแบบตราสลนคคาทททมทเอกลจกษณธ สรคางสสทอประชาสจมพจนธดธ และออกเเบบถดงบรรจดภจณฑธใหมนเพสทอ
เพลทมมผลคนาในตจวสลนคคาเพสทอความดถงดผดเเละนนาสนใจมากขถนนเปปนการเพลทมยอดขายใหคมากทททสดด
และใหคมทตคนทดนทททตจทาทททสดดอทกทจนงการผลลตรผปรนางหนคาตาของถดงบรรจดภจณฑธใหคคงทนเเลควสามารถ
นจาไปใชคประโยชนธตนอไดค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 179 / 267



PS65014677 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑทนงกนรเกษตรแปรรสป

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจจดศจตรผพสชทางชทวภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเขทยวนจนานมกาฬสลนธดธ

รนยละเออยด : เปปนการนจาเอาผลลตภจณฑธทางการเกษตรในชดมชน ไดคแกน ขคาวเขทยวนจนานม

กาฬสลนธดธ มาสรคางเอกลจกษณธสลนคคา และแปรรผปใหคคงคดณประโยชนธ คงความเปปนคลอโรฟฟลลธ 

ซถทงเปปนขคาวหอมมะลลทททเกซบเกททยวในระยะนจนานมเหมาะสจาหรจบทจาขคาวตคม นจนาตาลนคอย แปปงนคอย 

คลอโลฟฟลลธสผง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.อดนมเมนา อ.ยางตลาด จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ชาวนาบคานนอก

ออนไลนฑ : ชาวนาบคานนอก

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

การออกแบบตราสลนคคา สรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การออกเเบบชะลอมใสนบรรจดภจณฑธใหมนเพสทอ
เพลทมมผลคนาในตจวสลนคคาเพสทอความดถงดผดเเละนนาสนใจมากขถนนเปปนการเพลทมยอดขายใหคมากทททสดด 
และสรคางชนองทางาการขายทททหลากหลาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 180 / 267



PS65012381 : พพฒนนบรรจดภพณฑฑและตรนสรนคดนเพชชอเพรชมมสลคตนผลรตภพณฑฑผดนทอมชอ สสตตลนดออนไลนฑในชดมชน
ตนนบลรตองคนน อนนเภอรตองคนน จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สรคาง Content ใหคเปปนของฝาก ของตจาบล

เพลทมชนองทางการขาย

พจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคาใหคทจนสมจยและเปปนอจตลจกษณธของชดมชน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาฝปายทอมสอ สทพสนน 1 เมตร

รนยละเออยด : ผคาฝปายทอมสอ สทพสนน ขนาด 1 เมตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.รนองคจา อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานลดลา

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลรนองคจา อจาเภอรนองคจา จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

จะทจาการพจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคาผคาฝปายทอมสอ ทททเปปนเอกลจกษณธและอจตลจกษณธของ
ชดมชน เพสทอเปปนการเพลทมมผลคนาใหคผลลตภจณฑธ  พรคอมทจนงสรคาง Content ประชาสจมพจนธธ และสรคาง
ใหคผคาฝปายทอมสอเปปนสลนคคาของฝากของตจาบลรนองคจา จจงหวจดกาฬสลนธดธ ทททใครมาเทททยวทททรนองคจา
ตคองซสนอตลดไมคตลดมสอกลจบไป รวมไปถถงการขยายตลาดการขายสลนคคาสผนตลาดออนไลนธ ไมนวนาจะ
เปปน Facebook ,Line  OA, Shopee, Lazada เพสทอเพลทมชนองทางการขายและการประชาสจมพจนธธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 181 / 267



PS65017549 : พพฒนนบรรจดภพณฑฑและตรนสรนคดนเพชชอเพรชมมสลคตนผลรตภพณฑฑเสชชอกก สสตตลนดออนไลนฑในชดมชน
ตนนบลรตองคนน อนนเภอรตองคนน จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

สรคาง Content ใหคเปปนของฝาก ของตจาบล

เพลทมชนองทางการขาย

พจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคาใหคทจนสมจยและเปปนอจตลจกษณธของชดมชน

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกก ขนาด 1 ผสน

รนยละเออยด : เสสทอกก ขนาด 1 ผสน ใชคสจาหรจบนจทง หรสอนอน ไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.รนองคจา อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานลดลา

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลรนองคจา อจาเภอรนองคจา จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

จะทจาการพจฒนาบรรจดภจณฑธและตราสลนคคาเสสทอกก ทททเปปนเอกลจกษณธและอจตลจกษณธของชดมชน 
เพสทอเปปนการเพลทมมผลคนาใหคผลลตภจณฑธ  พรคอมทจนงสรคาง Content ประชาสจมพจนธธ และสรคางใหคผคา
ฝปายทอมสอเปปนสลนคคาของฝากของตจาบลรนองคจา จจงหวจดกาฬสลนธดธ ทททใครมาเทททยวทททรนองคจาตคอง
ซสนอตลดไมคตลดมสอกลจบไป รวมไปถถงการขยายตลาดการขายสลนคคาสผนตลาดออนไลนธ ไมนวนาจะเปปน 
Facebook ,Line  OA, Shopee, Lazada เพสทอเพลทมชนองทางการขายและการประชาสจมพจนธธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 1,500

หนคา 182 / 267



PS65020090 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑเครชชองจพกสนนและกนรสตงเสรรมกระบวนกนรกนรตลนด
เพชชอเสรรมสรดนงรนยไดดกพบชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

อบรมอทคอมเมลรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองจจกสานไมคไผน

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธเครสทองจจกสานจากวจสดดในทคองถลทน เปปนการนจาเอาวจสดดในชดมชนพวก

ไมคไผนผสมผสานกจบทจกษะภผมลปปญญามาประดลษฐธเปปนเครสทองจจกสานทททหลากหลาย ทททผผคใชค

สามารถเลสอกซสนอหาและนจาไปใชคประโยชนธตามความตคองการ และการออกแบบกระบวนการ

เพสทอสรคางแนวทางในการจจดการกระบวน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.สามจคคท อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ไมคไผน เปปนวจสดดทททมทในทคองถลทนจากการประกอบอาชทพของคนในชดมชน ออกมาเปปนผลลตภจณฑธทททมท
เอกลจกษณธและตลาดมทความสนใจในตจวผลลตภจณฑธ การขายผลลตภจณฑธตรงไปยจงผผคใชคผลลตภจณฑธ 
การใชคเทคโนโลยท การเลสอกชนองทางการขาย ออนไลนธ ออฟไลนธ เพสทอสรคางประโยชนธและมดนงเปปา
หมายในการจจาหนนายผลลตภจณฑธ สรคางความชจดเจน และนนาสนใจเกททยวกจบสลนคคาทททนจาออกสผนตลาด 
สรคางความพถงพอใจในตจวผลลตภจณฑธ การสนงมอบสลนคคาไดครวดเรซว ลผกคคาเขคาถถงไดคสะดวก และ
สามารถสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 25,700

หนคา 183 / 267



PS65020093 : โครงกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑจนกผดนลนยขรตและกนรสตงเสรรมกระบวนกนรกนรตลนดเพชชอเสรรม
สรดนงรนยไดดกพบชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

อบรมอทคอมเมลรธซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พวงกดยแจผคาลายขลต

รนยละเออยด : เปปนการนจาผคาลายขลตทททเหลสอจากการทททคนในตจาบลเยซบหมอนขลตสนงโรงงาน

แลควเหลสอเศษผคา มาเยซบเปปนผลลตภจณฑธทททสามารถสรคางมผลคนา เปปนการนจาเอาวจสดดทททเหลสอใชค

มาทจาใหมนใหคเกลดเปปนรายไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.สามจคคท อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ประชากรตจาบลสามจคคทสนวนใหญนมทอาชทพเกษตรกร ปลผกขคาว พสชและผจกทจทวไปเปปนหลจก ใชคในการ
บรลโภคและจจาหนนายเปปนอาชทพหลจก สนวนอาชทพเสรลมประชากรตจาบลสามจคคท จะมทการเยซบหมอน
ขลตสนงโรงงานเพสทอหารายไดค จากกระบวนการเยซบหมอนขลต จะมทเศษผคาทททเหลสอจากการเยซบททท
สามารถนจามาผลลตเปปนผลลตภจณฑธทททสามารถสรคางมผลคนาไดค

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 35,800

หนคา 184 / 267



PS65018291 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธ

การใชค e-commerce platform

การใชค social media platform

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอมจดหมทท

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธผคาทอมจดหมทท มทความลวดลายมจดหมทท สวยงาม ประณทต สามารถตจด

แปรรผปเปปนผลลตภจณฑธอสทน เพสทอสรคางความแตกตนางของผลลตภจณฑธเพสทอใหคมทความหลากหลาย 

และนนาสนใจ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เหลนาอคอย อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key partners
-จจาหนนายวจสดดอดปกรณธ
-คนขนสนง

Cost structure
-วจสดด อดปกรณธ
-คนาแรงงาน
-คนาขนสนง
-คนาบรรจดภจณฑธ

Key Activities
-ผลลต,บรรจด,จจดสนง
-โปรโมทสลนคคา
-กลจกรรมผลลตภจณฑธ otop

Key resources
-แรงงานผลลต
-วจสดด อดปกรณธ 

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 8,000

หนคา 185 / 267



PS65018300 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธ

การใชค e-commerce platform

การใชค social media platform

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Upgradable (ยกระดจบไดค)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกก

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธททททอจากเสสทอกก มทความสวยงาม ทนทาน เปปนเอกลจกษณธของทคอง

ถลทน สามารถนจาไปใชคประโยชนธในชทวลตประจจาวจนไดคและนจาไปเปปนของทททระลถกในโอกาสตนาง ๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.เหลนาอคอย อ.รนองคจา จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key partners
-จจาหนนายวจสดดอดปกรณธ
-คนขนสนง

Cost structure
-วจสดด อดปกรณธ
-คนาแรงงาน
-คนาขนสนง
-คนาบรรจดภจณฑธ

Key Activities
-ผลลต,บรรจด,จจดสนง
-โปรโมทสลนคคา
-กลจกรรมผลลตภจณฑธ otop

Key resources
-แรงงานผลลต
-วจสดด อดปกรณธ 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 186 / 267



PS65013104 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกผดนทอพชนนเมชองดดวยกนรออกแบบผลรตภพณฑฑสรดนงมสลคตน สรดนงรนยไดด
สสตชดมชนตนนบลแซงบนดนล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธใหคดผดทและทจนสมจย

นวจตกรรมการนจาเศษผคาทททเหลสอจากการตจดเยซบมาประดลษฐธเปปนตนางหผผคาพสนนเมสอง

เทคโนโลยทการออกแบบลวดลายของตนางหผใหคดผทจนสมจย หลากหลายรผปแบบ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ตนางหผผคาพสนนเมสอง

รนยละเออยด : ตนางหผผคาพสนนเมสองแฮนดธเมด แบรนดธ SBD ผคาทอ เปปนตนางหผทททผลลตมาจากผคา

ทอมสอของตจาบลแซงบาดาล มทใหคเลสอกทจนงหมด 2 แบบ ประกอบดควย แบบตะขอเกททยวและแบบ

หนทบ เปปนตนางหผทททมทสทสจนสดใส ตกแตนงดควยลผกปปดแบบสวยไมนซจนาใคร สามารถใสนไดคทดกโอกาส

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.แซงบาดาล อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : S&D ผคาทอ

ออนไลนฑ : U2Tแซงบาดาล

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ตนางหผผคาพสนนเมสอง เปปนตนางหผทททจจดทจาขถนนมาเพสทอตอบโจทยธกลดนมลผกคคาในวจยรดนน วจยทจางาน และผผคสผง
อายด โดยการนจาผคาทอทททมทอยผนในทคองถลทนมาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธตนาง ๆ เพสทอสรคางรายไดคใหคกจบ
คนในชดมชน มทการออกแบบสลนคคาใหคมทความหลากหลาย ดผทจนสมจยมากขถนน มทเอกลจกษณธเฉพาะตจว 
และเปปนตนางหผผคาราคาประหยจด เรลทมตคนเพทยง 10 บาทขถนนไป

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 4,175

หนคา 187 / 267



PS65014150 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑจนกผดนทอพชนนเมชองดดวยกนรออกแบบผลรตภพณฑฑสรดนงมสลคตน สรดนงรนยไดด
สสตชดมชนตนนบลแซงบนดนล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธใหคดผดทและทจนสมจย

นวจตกรรมการนจาผคาทอมาสรคางสรรคธแปรรผปทจาเปปนกระเปปาผคาพสนนเมสอง ทททมทความเปปน

เอกลจกษณธของตจาบลแซงบาดาล โดยมทเอกลจกษณธประจจาตจาบล ชสทอลาย ดอกแกคว

เทคโนโลยทการออกแบบลวดลายของกระเปปาผคาพสนนเมสองใหคดผทจนสมจย หลากหลายรผปแบบ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาพสนนเมสอง

รนยละเออยด : กระเปปาผคาพสนนเมสองแฮนดธเมด แบรนดธ SBD ผคาทอ เปปนกระเปปาทททผลลตมาจาก

ผคาทอมสอของตจาบลแซงบาดาล ซถทงกระเปปาผคาพสนนเมสองมททจนงหมด 3 ขนาด ประกอบดควย Size 

S มทขนาด 6×8 นลนว Size M มทขนาด 9×11 นลนว และSize L มทขนาด 14×16 นลนว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.แซงบาดาล อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : S&D ผคาทอ

ออนไลนฑ : U2Tแซงบาดาล

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาผคาพสนนเมสอง เปปนกระเปปาผคาทททจจดทจาขถนนมาเพสทอตอบโจทยธกลดนมลผกคคาทดกชนวงวจย โดยการ
นจาผคาทอทททมทอยผนในทคองถลทนมาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธตนาง ๆ เพสทอสรคางรายไดคใหคกจบคนในชดมชน มท
การออกแบบสลนคคาใหคมทความหลากหลาย ดผทจนสมจยมากขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 7,000

หนคา 188 / 267



PS65019186 : โครงกนรพพฒนนศพกยภนพวรถอเกษตรอรนทรอยฑสสตกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑอนหนร เพชชอสนพบสนดนกนร
ผลรตอนหนรปลอดภพยอยตนงสรดนงสรรคฑ กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on Healthy 
Cornfakes (คอนเฟลกเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

การใชคเทคโนโลยทชนวยในการโฆษณาสลนคคาและการใหคบรลการ เชนน การใชคคอมพลวเตอรธเขคามา

ชนวยในการขายสลนคคาและสจทงซสนอสลนคคาตนางๆ โดยผนานทางเครสอขนายอลนเทอรธเนซต การโฆษณา

ทางวลทยด โทรทจศนธ สลทงพลมพธตนางๆ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด 

เชนน ขคาวสาลท ขคาวโพด ขคาวโอ๊ต ขคาวบารธเลยธ ฯลฯ อดดมไปดควยวลตามลน และแรนธาตด มทสาร

อาหารทททมทประโยชนธครบถควน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ผาเสวย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชนวยสนงเสรลมเกษตรกรใหคมทรายไดคเพลทม ผลลตภจณฑธคอนเฟลกเพสทอสดขภาพยจงมทคดณคนาทางอาหาร
ในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมทประโยชนธตนอรนางกาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 25,000

หนคา 189 / 267



PS65018158 : โครงกนรกระบวนกนรระดมสมอง เพชชอคดนหนอพตลพกษณฑตรนสรนคดนอยตนงมอสตวนรตวมของชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design

คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดหนคาเหซดโบราณ,คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาหนคาเหซดโบราณ อดดมไปดควยคดณคนาทางโภชนาการทททเปปนประโยชนธทททเปปน

อาหารทททไขมจนตจทา และยจงเปปนแหลนงโปรตทน คารธโบไฮเดรต และธจญพสช ทททมทประโยชนธตนอรนาง

กายคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด มทสาร

อาหารครบถควนสมบผรณธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ผาเสวย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

พลซซนาโฮมเมดหนคาเหซดโบราณชนวยสนงเสรลมเกษตรกรผผคปลผกเหซดใหคมทรายไดคเพลทม อทกทจนงผลลต
ภจณฑธพลซซนาหนคาเหซดโบราณ ยจงมทคดณคนาทางอาหารในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมท
ประโยชนธตนอรนางกาย และผลลตภจณฑธพลซซนาหนคาเหซดนอกจากจะมทบรลการหนคารคานแลควยจงมท
บรลการจจดสนงถถงบคานใหคกจบลผกคคาอทกดควย

คอนเฟลกเพสทอสดขภาพชนวยสนงเสรลมเกษตรกรใหคมทรายไดคเพลทม ผลลตภจณฑธคอนเฟลกเพสทอ
สดขภาพยจงมทคดณคนาทางอาหารในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมทประโยชนธตนอรนางกาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 190 / 267



PS65019189 : โครงกนรถตนยทอดองคฑควนมรสดดดนนกนรตลนดเพชชอกนรจนนหนตนยผลรตภพณฑฑชดมชนในสชชอ Online 
และ Offine

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

การใชคเทคโนโลยทชนวยในการโฆษณาสลนคคาและการใหคบรลการ เชนน การใชคคอมพลวเตอรธเขคามา

ชนวยในการขายสลนคคาและสจทงซสนอสลนคคาตนางๆ โดยผนานทางเครสอขนายอลนเทอรธเนซต การโฆษณา

ทางวลทยด โทรทจศนธ สลทงพลมพธตนางๆ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดหนคาเหซดโบราณ,คอนเฟลกเพสทอสดขภาพ

รนยละเออยด : พลซซนาหนคาเหซดโบราณ อดดมไปดควยคดณคนาทางโภชนาการทททเปปนประโยชนธทททเปปน

อาหารทททไขมจนตจทา และยจงเปปนแหลนงโปรตทน คารธโบไฮเดรต และธจญพสช ทททมทประโยชนธตนอรนาง

กายคอนเฟลกเพสทอสดขภาพ เปปนอาหารทททมทไขมจนตจทา ทจามาจากธจญพสชหลายชนลด มทสาร

อาหารครบถควนสมบผรณธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ผาเสวย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

พลซซนาโฮมเมดชดมชนชนวยสนงเสรลมเกษตรกรผผคปลผกเหซดใหคมทรายไดคเพลทม อทกทจนงผลลตภจณฑธพลซซนา 
ยจงมทคดณคนาทางอาหารในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมทประโยชนธตนอรนางกาย และผลลต
ภจณฑธพลซซนาจะมทบรลการหนคารคานแลควยจงมทบรลการจจดสนงถถงบคานใหคกจบลผกคคาอทกดควย

คอนเฟลกเพสทอสดขภาพชนวยสนงเสรลมเกษตรกรใหคมทรายไดคเพลทม ผลลตภจณฑธคอนเฟลกเพสทอ
สดขภาพยจงมทคดณคนาทางอาหารในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมทประโยชนธตนอรนางกาย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 8,000

หนคา 191 / 267



PS65019190 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑ เพรชมศพกยภนพวรถอเกษตรชดมชนภนยใตดฐนนอพตลพกษณฑเพชชอสนพบสนดน
กนรผลรตอนหนรแปรรสปเพชชอสดขภนพอยตนงปลอดภพย กรณอศผกษน Gastronomy Tourism for CBT on 
Healthy Pizza (พรซซตนโฮมเมดเพชชอสดขภนพ)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และใกลคเคทยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรธมออนไลนธ

การใชคเทคโนโลยทชนวยในการโฆษณาสลนคคาและการใหคบรลการ เชนน การใชคคอมพลวเตอรธเขคามา

ชนวยในการขายสลนคคาและสจทงซสนอสลนคคาตนางๆ โดยผนานทางเครสอขนายอลนเทอรธเนซต การโฆษณา

ทางวลทยด โทรทจศนธ สลทงพลมพธตนางๆ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : พลซซนาโฮมเมดหนคาเหซดโบราณ

รนยละเออยด : พลซซนาหนคาเหซดโบราณ อดดมไปดควยคดณคนาทางโภชนาการทททเปปนประโยชนธทททเปปน

อาหารทททไขมจนตจทา และยจงเปปนแหลนงโปรตทน คารธโบไฮเดรต และธจญพสช ทททมทประโยชนธตนอรนาง

กาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ผาเสวย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : กระตนายทานพลซซนา

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชนวยสนงเสรลมเกษตรกรผผคปลผกเหซดใหคมทรายไดคเพลทม อทกทจนงผลลตภจณฑธพลซซนาหนคาเหซดโบราณ ยจงมท
คดณคนาทางอาหารในเรสทองของคารธโบไฮเดรตและธจญพสชทททมทประโยชนธตนอรนางกาย และผลลต
ภจณฑธพลซซนาหนคาเหซดนอกจากจะมทบรลการหนคารคานแลควยจงมทบรลการจจดสนงถถงบคานใหคกจบลผกคคาอทก
ดควย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 26,444

หนคา 192 / 267



PS65015539 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑเครชชองจพกสนนไมดไผต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผค ออกแบบขนาดผลลตภจณฑธจจกสาน

ใชคเทคโนโลยททตกแตนงภาพเพสทอโปรโมทสลนคคา

เพจการขายสลนคคาออนไลนธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เครสทองจจกสานไมคไผน

รนยละเออยด : แปรรผป ไมนไผน ผลลตเปปนผลลตภจณฑธเครสทองจจกสานจากไมคไผน ประกอบดควย       

ตระกรคา กระตลจบขคาว  กระตลจบขคาวชนลดพลเศษอดนนนาน กระหยจทง กระหมนอง พจฒนากระหยจทง กระ

หมนองตกแตนงสวยงานดควยผคาลายดอกแกควเบญจรจตนธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.มหาไชย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ณ แหลนงผลลต บคานมหาไชย และบคานโคกกวคาง ตจาบลมหาไชย  อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ :  ๊U2T for BCG   ต.มหาไชย

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

จจดเตรทยมแปรรผปผลลตภจณฑธเครสทองจจกสานเชนนตะกรคา กระตลบขคาว กระหยจทง กระหมนอง และกระ
หยจทงประดจบดควยผคาลายดอกแกควเบญจรจตนธ หลจงจากนจนนจจาหนนายในเพจU2T for BCG ต.มหา
ไชย ไลฟฟสด Tiktokและรคานคคาในชดมชน พสนนทททใกลคเคทยง ออกรคานนลทรรศการ(ชม ชคอป ชลม) ณ 
มกส.

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 22,755

หนคา 193 / 267



PS65015969 : ยกระดพพบผลรตภพณจนกผดนพชนนถรชน ตนนบลมหนไชย อนนเภอสมเดยจ จพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผค ออกแบบรผปทรงกระเปปา  การสรคางแบบกระเปปา ตจดเยซบกระเปปา

ตกแตนงภาพในการประชาสจมพจนธธ

เพจขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาดอกแกควเบญจรจตนธ

รนยละเออยด : สนงเสรลมการทอผคาลายดอกแกควเบญจรจตนธ และพจฒนาแปรรผปผลลตภจณฑธเปปน 

กระเปปายนาม ลายดอกแกควเบญจรจตนธ หลากหลายขนาด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.มหาไชย อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมทอผคาฝปายลายดอกแกควเบจรจตนธ ต.โคกกวคาง ต.มหาไชย

ออนไลนฑ :  ๊U2T for BCG ต.มหาไชย

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

วลเคราะหธบรลบทชดมชนแปรรผปพจฒนาผลลตภจณฑธผคาลายดอกแกควเบญจรจตนธสรคางมผลคนา
ผลลตภจณฑธใหคมทความหลากหลายสรคางอาชทพ รายไดคใหคคนในชดมชน เชนนกระเปปาผคาทอผคาคลดม
ไหลนออกแบบโลโกคผลลตภจณฑธสรคางชนองทางการตลาดในรผปแบบออนไลนธออฟไลนธถอดบทเรทยน
และจจดนลทรรศการชมชคอปชลม

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 24,388

หนคา 194 / 267



PS65027649 : ยกระดพบผลรตภพณฑฑกลดตมตพดเยยบเสชนอผดชนบดนนบอนดดวยลนยอพตลพกษณฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมสรคางสรรคธลายอจตลจกษณสประจจาตจาบลเองเชนนลายดอกขนา

นวจตกรรมปปกลายเสสนอดควยเสคนไหมจากเดลมทนทใชคเสคนดคายปปกลงบนเสสนอ

นวจตกรรมตจดเยซบเสสนอดควยผคาพสนนทททไดคจากการยคอมสทธรรมชาตล

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอพสนนเมสองลายปปก

รนยละเออยด : เสสนอพสนนเมสองปปกลายอจตลจกษณธ(ลายดอกขนา)ทททใชคผคาพสนนทอจากดคายโทเรทอ

มสอ ปปกลายดควยเสคนไหมจากเดลมเปปนดคายวทนจสในการปปก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาหควยหลจว อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สมรผคาฝปาย

ออนไลนฑ : เสสนอผสนนเมสองลายอจตลจกษณธ ตจาบลลจาหควยหลจว OTOP กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

พจฒนาผลลตภจณฑธกลดนมตจดเยซบผคาบคานบอนดควยลายอจตลจกษณธ เนสทองจากลผกคคามทความตคองการ
ลายปปกททททจาดควยเสคนไหม เพราะเสสนอลายปปกเดลมมทลายคลคายเสสนอพสนนเมสองอสทนเลยมทความตคองการ
ลายเสสนอทททเปปนอจตลจกษณธของตจาบลและผผคผลลตมทชนองทางการตลาดทททแคบ จถงยกระดจบ
ผลลตภจณฑธในการใชคเสคนไหมยคอมสทธรรมชาตลในการปปกลายและยจงคลดคคนลายอจตลจกษณธของ
ตจาบล(ลายดอกขนา) เพสทอเพลทมมผลคนาสลนคคา โดยการจจดจจาหนนายผนานถคารคานคคาชดมชนบคาน
บอน,facebook fanpage : เสสนอพสนนเมสองปปกลายอจตลจกษณธ ตจาบลลจาหควยหลจว OTOP 
กาฬสลนธดธ,Line : 0909875097,ศผนยธจจาหนนายสลนคคา OTOPและBoots สลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 195 / 267



PS65027712 : ยกระดพบรนยไดดกลดตมทอผดนพชนนเมชองบดนนบอน ดดวยกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑสอธรรมชนตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมผคายคอมสทธรรมชาตลทททมทอยผนในทคองถลทน

นวจตกรรมเชลงกระบวนการผลลตโดยใชคภผมลปปญญาชาวบคานรนวมกจบองคธความรผคสมจยใหมน

นวจตกรรมผลลตภจณฑธทททเปปนมลตรกจบผผคผลลตและผผคบรลโภค

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาพสนนทอมสอใชคตจดเยซบเสสนอผคาสจาเรซจรผป

รนยละเออยด : ผคาพสนนทอดควยฝายโทเร ยคอมสทธรรมชาตล ใชคตจดเยซบเสสนอผคา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาหควยหลจว อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บอนทองผคาทอ

ออนไลนฑ : ผคาทอมสอยคอมสทธรรมชาตล

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ยกระดจบการทอผคาพสนนเมสองบคานบอน ดควยการพจฒนาผลลตภจณฑธสทธรรมชาตล เพสทอขายใหคกจบ
กลดนมพนอคคา-ลผกคคา ทททตคองการผลลตภจณฑธเสสนอผคาทททปลอดภจยจากสารเคมท ทททใสนแลควไมนละคายเคสอง
ตนอผลว โดยการจจดจจาหนนายผนานถคารคานคคาชดมชนบคานบอน,facebook fanpage : ผคาพสนนทอมสอ 
ยคอมสทธรรมชาตล,Line : 0847877165,ศผนยธจจาหนนายสลนคคา OTOPและBoots สลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 8,200

หนคา 196 / 267



PS65009342 : กนรพพฒนนแปรรสปเหยดฟนงชดมชนศรอสมเดยจ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธ

การนจาเทคโนโลยทมาใชคในการผลลต เชนน เครสทองลมอบความรคอน และเครสทองหจทน

ชนองทางการจจดจจาหนนายบน Platform Online Facebook

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเกรทยบเหซดฟางศรทสมเดซจ

รนยละเออยด : ขคาวเกรทยบเหซดฟางศรทสมเดซจเปปนการแปรรผปผลลตภจณฑธจากเหซดทททเหลสอใชค

ของเกษตรกรมาสรคางมผลคนาเปปนขคาวเกรทยบเหซดโดยมทรสชาตลทททหลากหลายทจนงนทนในเหซดฟาง

ยจงมทสรรพคดณทางยาซถทงมทสาร Volvatoxin ทททมทฤทธลธในการชนวยปปองกจนการเจรลญเตลบโตของ

ไวรจสททททจาใหคเกลดไขคหวจดใหญน ชนวยลดปปญหาเกททยวกจบไขมจนในเสคนเลสอดและโรคหจวใจไดค และ

เหซดฟางยจงมทสนวนชนวยในการยนอยอาหาร แกครคอนใน และบจารดงรนางกาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ศรทสมเดซจ อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานคคาภายในชดมชนศรทสมเดซจ

ออนไลนฑ : @U2TSriSomdet

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทททมาของวจตถดดลบผลลตภจณฑธ/บรลการ - รจบซสนอจากเกษตรกรในพสนนททท และกลดนมเหซดฟางในตจาบล
ศรทสมเดซจ เพสทอสรคางรายไดคใหคเกษตรกร  
ผลลตภจณฑธ/บรลการ -ขคาวเกรทยบเหซดฟาง
ขายใหคใคร -ธดรกลจโรงแรม -รคานคคาชดมชน -วลสาหกลจชดมชน -ประชาชนทจทวไป -สนวนราชการใน
งานประชดมตนางๆ
ชนองทางการจจาหนนาย/การทจาการตลาด - Offine - รคานคคาชดมชนวลสาหกลจชดมชน
Online – Facebook, line, shopee
แผนการพจฒนาผลลตภจณฑธ/บรลการ -เหซดฟางทอดรสตคมยจา -เหซดฟางทอดรสบาบทคลว -เหซด
ฟางทอดรสสาหรนาย
จดดแขซง/ขคอไดคเปรทยบ -เปปนแหลนงวจตถดดลบทททมทคดณภาพดททททสดดในอจาเภอสมเดซจ 
-เปปนผลลตภจณฑธทททมทสนวนผสมของเหซดและใบหมนอนซถทงมทสรรพคดณมากมาย ชนวยบจารดงรนางกาย,
ชนวยยนอยอาหาร,ชนวยเสรลมภผมลคดคมกจน,ชนวยลดนจนาตาลในเลสอด,ชนวยลดการตลดเชสนอตนางๆ ฯลฯ
-นจาชาใบมนอนเขคามาผสมเพสทอใหคไดครสชาตลแบบใหมนและยจงเพลทมความหอมยลทงขถนน
วลธทการสรคางรายไดค -ซสนอวจตถดดลบในชดมชน นจามาผลลต และจจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 3,150

หนคา 197 / 267



PS65015356 : กนรพพฒนนผลรตภพณฑฑชนใบหมตอนในชดมชนศรอสมเดยจ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ชนองทางการจจดจจาหนนายบน Platform Online Facebook

การออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธ

การนจาเทคโนโลยทมาใชคในการผลลต เชนน เครสทองลมอบความรคอน และเครสทองบดใบหมนอน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ชาใบหมนอนศรทสมเดซจ

รนยละเออยด : ชาใบหมนอนศรทสมเดซจเปปนการนจาใบชาทททเหลสอจากการเลทนยงหนอนไหมมาใชค

ประโยชนธโดยสรรพคดณของชาใบหมนอนจะชนวยลดนจนาตาลในเลสอดปปองกจนโรคความดจนโลหลต

สผงชนวยลดคอเลสเตอรอลมทสารตคานอนดมผลอลสระ และมทคดณสมบจตลเปปนยาบจารดงรนางกาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ศรทสมเดซจ อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานคคาภายในชดมชนศรทสมเดซจ

ออนไลนฑ : @U2TSriSomdet

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทททมาของวจตถดดลบผลลตภจณฑธ/บรลการ - รจบซสนอจากเกษตรกรกลดนมเลทนยงหมนอนไหมในพสนนทททตจาบล
ศรทสมเดซจ เพสทอสรคางรายไดคใหคเกษตรกร 
ผลลตภจณฑธ/บรลการ - ชาใบหมนอน
ขายใหคใคร -ธดรกลจโรงแรม ,ธดรกลจสปา, ธดรกลจโฮมสเตยธ, รคานคคาชดมชน, วลสาหกลจชดมชน, 
ประชาชนทจทวไป
ชนองทางการจจาหนนาย/การทจาการตลาด - Offine - รคานคคาชดมชนวลสาหกลจชดมชน /Online – 
Facebook, line
แผนการพจฒนาผลลตภจณฑธ/บรลการ -ชาใบหมนอน กลลทนมะลล 
จดดแขซง/ขคอไดคเปรทยบ -เปปนแหลนงผลลตใบหมนอนทททมทคดณภาพ ปลผกแบบออรธแกนลค 100%
-ใบหมนอนสรรพคดณลดนจนาตาลในเลสอด ชนวยลดความดจนโลหลต ชนวยลดคอเลสเตอรอล  มทสาร
ตคานอนดมผลอลสระ บจารดงรนางกาย 
วลธทการสรคางรายไดค - ซสนอวจตถดดลบในชดมชน นจามาผลลต และจจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 1,800

หนคา 198 / 267



PS65016765 : กระเปปนผดนพชนนเมชองลนยขนวมดน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองพลมพธสกรทน

เครสทองจจกรเยซบผคา

การทอผคา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาพสนนเมสองลายขาวมคา

รนยละเออยด : กระเปปาผคาพสนนเมสองลายขาวมคา มทจจานวน 3 ขนาด กระเปปาไซสธ S มทขนาด 

20x26 cm ราคา 149 บาท  กระเปปาไซสธ M มทขนาด 28x36 cm ราคา 249 บาท กระเปปาไซสธ L 

มทขนาด 37x37 cm ราคา 349 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 13 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สมเดซจ อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

กระเปปาผคาพสนนเมสองลายขาวมคา ลายผคาทททแสดงถถงเอกลจกษณธของทคองถลทน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 199 / 267



PS65016896 : เสชนอผดนพชนนเมชองปปกลนยดดวยมชอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การปปกผคาดควยมสอ

การทอผคาดควยมสอ

เครสทองจจกรเยซบผคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอผคาพสนนเมสองปปกลายดควยมสอ

รนยละเออยด : เสสนอผคาฝปายทอมสอ มทการนจามาออกแบบลวดลายแลควนจามาปปกดควยมสอ เพสทอ

แสดงถถงเอกลจกษณธประจจาทคองถลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 6 คน 12 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สมเดซจ อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เสสนอปปกมสอลายพสนนเมสอง ทททแสดงถถงลายผคาทททเปปนเอกลจกษณธประจจาตจาบลสมเดซจ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 200 / 267



PS65016918 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑเสชนอคลดมผดนฝปนยทอมชอ พรมพฑลนยธรรมชนตร (Eco printing)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธพลมพธลายธรรมชาตล (Eco printing)

ออกแบบบรรจดภจณฑธ ใหคดผสวยงามและทจนสมจย

นจาสสทอออนไลนธมาชนวยเพนสอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบการตลาดออนไลนธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอคลดมผคาฝปายทอมสอ พลมพธลายธรรมชาตล (Eco printing)

รนยละเออยด : เสสนอคลดมผคาฝปาย เปปนผลลตภจณฑธทททใชคงานงนาย เบาสบาย เนสนอผคามทความนดนม 

สามารถระบายอากาศไดคดท มทความทจนสมจย และใชควจสดดจากธรรมชาตลในการพลมพธลาย (Eco–

Printing)เพสทอใหคผลลตภจณฑธมทเอกลจกษณธ และไมนมทผลกระทบตนอสลทงแวดลคอม ขนาด: ความยาว 

10.6 กวคาง 6.2 นลนว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 7 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองแวง อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : NONG WAENG DGESIGN (หนองแวง ดทไซนธ)

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100083328147039

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมวลสาหกลจชดมชนผคาทอมสอพสนนเมสอง บคานโนนชาด ตจาบลหนองแวง มทการทอและตจดเยซบเสสนอ
ผคาจจดจจาหนนายในชดมชน แตนเนสทองจากสลนคคาไมนมทความแตกตนางจากทททอสทนมากนจก ทางททมU2T 
หนองแวงจถงเขคามาพจฒนาในสนวนของผลลตภจณฑธใหคมทความทจนสมจยและเปปนเอกลจกษณธมากขถนน 
เพสทอสรคางมผลคนาเพลทมทททแตกตนางจากคผนแขนงรายอสทนๆไดค
ในสนวนของกลยดทธธการตลาดจะสรคางความแตกตนาง ผนานการมทสลนคคาและบรลการทททมทคดณภาพสผง 
อทกทจนงจะเพลทมชนองทางการขายออนไลนธเขคามาเพสทอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบออนไลนธใหคเปปนทททรผคจจก และ
ใหคมทรายไดคเพลทมมากขถนน โดยคาดวนาจะสามารถสรคางรายไดคเพลทมขถนน 20% และจะสามารถคสนทดนไดค
ภายใน 3เดสอน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 201 / 267



PS65021771 : กนรพพฒนนและยกระดพบผลรตภพณฑฑกระเปปนผดนฝปนยทอมชอ พรมพฑลนยธรรมชนตร (Eco printing)

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธพลมพธลายธรรมชาตล (Eco printing)

ออกแบบบรรจดภจณฑธ ใหคดผสวยงามและทจนสมจย

นจาสสทอออนไลนธมาชนวยเพนสอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบการตลาดออนไลนธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาฝปายทอมสอ พลมพธลายธรรมชาตล (Eco printing)

รนยละเออยด : พจฒนากระเปปาผคาฝปาย ใหคเปปนผลลตภจณฑธทททใชคงานงนาย เบาสบาย เนสนอผคามทความ

นดนม สามารถระบายอากาศไดคดท มทความทจนสมจย และใชควจสดดจากธรรมชาตลในการพลมพธลาย 

(Eco–Printing) เพสทอใหคผลลตภจณฑธมทเอกลจกษณธ และไมนมทผลกระทบตนอสลทงแวดลคอมขนาด: 

ยาว 10.6 กวคาง 6.2 นลนว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 7 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองแวง อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : NONG WAENG DGESIGN (หนองแวง ดทไซนธ)

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100083328147039

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมวลสาหกลจชดมชนผคาทอมสอพสนนเมสอง บคานโนนชาด ตจาบลหนองแวง มทการทอและตจดเยซบเสสนอ
ผคาจจดจจาหนนายในชดมชน แตนเนสทองจากสลนคคาไมนมทความแตกตนางจากทททอสทนมากนจก ทางททมU2T 
หนองแวงจถงเขคามาพจฒนาในสนวนของผลลตภจณฑธใหคมทความทจนสมจยและเปปนเอกลจกษณธมากขถนน 
เพสทอสรคางมผลคนาเพลทมทททแตกตนางจากคผนแขนงรายอสทนๆไดค ในสนวนของกลยดทธธการตลาดจะสรคาง
ความแตกตนาง ผนานการมทสลนคคาและบรลการทททมทคดณภาพสผง อทกทจนงจะเพลทมชนองทางการขายออ
นไลนธเขคามาเพสทอนจาสลนคคาเขคาสผนระบบออนไลนธใหคเปปนทททรผคจจก และใหคมทรายไดคเพลทมมากขถนน โดยคาด
วนาจะสามารถสรคางรายไดคเพลทมขถนน 20% และจะสามารถคสนทดนไดคภายใน 3เดสอน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 202 / 267



PS65021272 : ยสทสทอหมสมตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การใชคโปรแกรมคอมพลวเตอรธออกแบบโลโกคผลลตภจณฑธ

การใชคถดงบรรจดภจณฑธพลาสตลกทททมทซลปลซอกเพสทอกจนความชสนน

การใชคเครสทองอบลมรคอนในการทจาถจทวลลสงอบกรอบเกซบไดคนานขถนน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การใชคปรลมาณสารอาหารทททเหมาะสมตนอสดขภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ถจทวลลสงเลลศรส

รนยละเออยด : นจาถจทวลลสงมาแปรรผปผลลตภจณฑธ โดยการนจาถจทวลลสงมาอบ แลควมทรสชาตลตนางๆ 

เชนน รสใบเตย รสเกลสอ รสมะพรคาว รสนจนาผถนง และรสคาราเมล

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หมผมนน อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บอกปากตนอปาก

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหมผมนน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ถจทวลลสงอบสมดนไพร เพลทมความแตกตนางของผลลตภจณฑธโดยนจาเอาสมดนไพรในทคองถลทนเขคามา
ผสมกจบถจทวลลสงแลควอบดควยเครสทองลมรคอนจากนจนนนจามาขยายตลาดซถทงจะขายทจนงออนไลนธและ
ออฟไลนธ ออนไลนธจะขายผนานเพจU2T ตจาบลหมผมนน เพสทอเพลทมยอดขายใหคชดมชนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 203 / 267



PS65025839 : ยสทสทอหมสมตน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคโปรคอมพลวเตอรธในการออกแบบดทไซนธ

ใชคกาวผคาเคมทในการจจดทรงกระเปปา

ใชคโปรคอมพลวเตอรธในการออกแบบลวดลาย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   สสทอทททเผยแพรน ทางหนจงสสอพลมพธ โปสเตอรธ โฆษณา โทรทจศนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาฝปายลายปปก

รนยละเออยด : เปปนกระเปปาจากผคาฝปายนจามาแปรรผปเปปนรผปทรงตนางๆมจากนจนนนจามาปปกดควย

มสอเพสทอทททจะใหคเปปนลวดลายตนางๆ เชนน ลายดอกไมค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หมผมนน อ.สมเดซจ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : บอกปากตนอปาก

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหมผมนน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เปปนการแปรรผปผคาฝปายทอมลอใหคมทความหลากหลายผลลตภจณฑธ เชนน กระเปปา หมวก ผคาคลดมไหลน 
โดยนจามาปปกลายดควยมสอทททเปปนลายเอกลจกษณธของตจาบลหมผมนน และเพลทมชนองทางในการการจจด
จจาหนนายทททหลากหลาย

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 204 / 267



PS65016267 : ปลนแหดงแปรรสป บอซอจอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และพสนนทททไกลคเคทยง ตลอดจนบน Platform Online

อบรม e – commerce, Page Facebook และ Line Platform

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ป.ปลานามะเขสอ บทซทจท

รนยละเออยด : ปลาแหคงตรา ป.ปลานามะเขสอ บทซทจท ผลลตโดยกลดนมวลสาหกลจชดมชน ผลลตจาก

ปลา 98% วจตถดปรดงแตนง 2% ปรลมาตรสดทธล 150 กรจม ราคา 100 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นามะเขสอ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ธดรกลจปลาแหคงของเราสรคางงานสรคางรายไดค สรคางความมจทนคงทางเศรษฐกลจทจนงภายในชดมชน
และตจาบลโดยกลดนมลผกคคาของเราคสอ แรงงานตนางถลทน ธดรกลจอาหาร และประชาชนทจทวไป ปลาของ
เราไดคมาจากกลดนมผผคเลทนยงปลาและชาวประมงทททหาปลาในชดมชน รผคแหลนงทททมาของปลา จถงทจาใหค
ปลาแหคงของเรามทความสะอาด อรนอยถผกปาก ราคาไมนแพง จจดจจาหนนายโดยการขายปลทก ขาย
สนง offine online

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 205 / 267



PS65016273 : ปลนตดนทดนตนชนโคกหนองนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กลดนมลผกคคาทจนงในพสนนททท และพสนนทททใกลคเคทยง ตลอดจน Platform Online

การสรคางแหลนงอาหารของปลาโดยการนจาทฤษฎทการทจาแซนดธวลชปลา

อบรม e-commerce, Page Facebook และ line Platform

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   สดขอนามจยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคดมขจนนตอนการผลลตตจนงแตนตคน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาโคกหนองนา

รนยละเออยด : ปลาสด 100%

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นามะเขสอ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ธรดกลจของเราคสอการเลทนยงปลาตคนทดนตจทา เพสทอจจาหนนายใหคกจบคนในชดมชนและกลดนมแปรรผป
ผลลตภจณฑธปลา โดยการขายปลทก,สนง,OFFLINE,ONLINE
เรามทแหลนงวจตถดดลบทททตลดกจบชดมชนทจาใหควจตถดดลบคสอ ปลามทความสด สะอาดและราคาถผก

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 206 / 267



PS65015163 : U2T ตนนบลนรคม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองผสมปดปย

เครสทองอจดเมซดอจตโนมจตล

เครสทองซทลถดง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปดปยอลนทรทยธอจดเมซด

รนยละเออยด : ปดปยอลนทรทยธโดยผนานขจนนตอนและกระบวนการอจดเมซด จากอลนทรทยวจตถด เชนน มผล

โค มผลไกน เปปนตคน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นลคม อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนเกษตรอลนทรทยธบคานแกคงนคร

ออนไลนฑ : ออนซอนนลคม ณ ดลนแดนไดโนเสารธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

คผนคคาและเครสอขนายสนจบสนดน ไดคแกน 
1. กลดนมเกษตรอลนทรทยธแกคงนคร 2. สถาบจนการเงลนบคานแกคงนคร 3. รคานขายอดปกรณธทางการ
เกษตร
กลจกรรมหลจก ไดคแกน 
1.พจฒนาบรรจดภจณฑธททททจนสมจย 2.พจฒนาผลลตภจณฑธใหคตรงตามความตคองการของตลาด 3.ปรจบ
ปรดงกระบวนการและวลธทการในการผลลตดลนปลผกและปดปยอลนทรทยธ
สลทงทททนจาเสนอแกนลผกคคา ไดคแกน 
1.ดลนปลผก 2.ปดปยอลนทรทยธอจดเมซด 3.โปรโมชจทน 4.สนงไปรษณทยธ 5.วจสดดเพาะกลคา
การสรคางความสจมพจนธธกจบลผกคคา ไดคแกน
1.สรคางความเชสทอมจทนในธดรกลจ 2.สรคางความซสทอสจตยธ 3.ความเหมาะสมดคานราคา 4.คดณภาพ
ผลลตภจณฑธ
กลดนมลผกคคาเปปาหมาย ไดคแกน
1.เกษตรกรในพสนนทททจจงหวจดกาฬสลนธดธ  2.บดคคลทจทวไปทททสนใจดลนปลผกหรสอปดปยอลนทรทยธ
ทรจพยากรหลจก ไดคแกน
1.วจสดดทางการเกษตร เชนน ฟางขคาว เศษ  พสชทจทวไป ใบไมคหรสอเศษหญคา
ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา ไดคแกน
1.ตลาดนจดออนไลนธ 2.เพจ facebook สถาบจนการเงลนชดมชนบคาน แกคงนคร 3.U2T Market 
Place Platform

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65015194 : U2T ตนนบลนรคม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เครสทองผสมปดปย

เครสทองซทลถดง

เครสทองอจดเมซดอจตโนมจต

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Remanufacture (การผลลตใหมน)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปดปยดลนปลผก

รนยละเออยด : ดลนปลผกทททผนานกระบวนการผลลตจากวจตถดตามธรรมชาตลทททเกลดขถนนและผล

พลอยไดคทางการเกษตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นลคม อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนเกษตรอลนทรทยธบคานแกคงนคร

ออนไลนฑ : ออนซอนนลคม ณ ดลนแดนไดโนเสารธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

คผนคคาและเครสอขนายสนจบสนดน ไดคแกน 
1. กลดนมเกษตรอลนทรทยธแกคงนคร 2. สถาบจนการเงลนบคานแกคงนคร 3. รคานขายอดปกรณธทางการ
เกษตร
กลจกรรมหลจก ไดคแกน 
1.พจฒนาบรรจดภจณฑธททททจนสมจย 2.พจฒนาผลลตภจณฑธใหคตรงตามความตคองการของตลาด 3.ปรจบ
ปรดงกระบวนการและวลธทการในการผลลตดลนปลผกและปดปยอลนทรทยธ
สลทงทททนจาเสนอแกนลผกคคา ไดคแกน 
1.ดลนปลผก 2.ปดปยอลนทรทยธอจดเมซด 3.โปรโมชจทน 4.สนงไปรษณทยธ 5.วจสดดเพาะกลคา
การสรคางความสจมพจนธธกจบลผกคคา ไดคแกน
1.สรคางความเชสทอมจทนในธดรกลจ 2.สรคางความซสทอสจตยธ 3.ความเหมาะสมดคานราคา 4.คดณภาพ
ผลลตภจณฑธ
กลดนมลผกคคาเปปาหมาย ไดคแกน
1.เกษตรกรในพสนนทททจจงหวจดกาฬสลนธดธ  2.บดคคลทจทวไปทททสนใจดลนปลผกหรสอปดปยอลนทรทยธ
ทรจพยากรหลจก ไดคแกน
1.วจสดดทางการเกษตร เชนน ฟางขคาว เศษ  พสชทจทวไป ใบไมคหรสอเศษหญคา
ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา ไดคแกน
1.ตลาดนจดออนไลนธ 2.เพจ facebook สถาบจนการเงลนชดมชนบคาน แกคงนคร 3.U2T Market 
Place Platform

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65017277 : กนรแปรรสปสมดนไพรในชดมชนตตอกนรบรรโภคทอชงตนยทอชและสดขภนพทอชดอยรชงขผนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนาออกแบบสลนคคาและบรรจดภจณฑธใหมนเพสทอเพลทมมผลคนาของสลนคคา

การแปรรผปสมดนไพรทคองถลทนและอนดรจกษธภผมลปปญญาทคองถลทน

การตนอยอดใหคไดคถผกตคองตรงตามมาตรฐานเกณฑธการผลลต หรสอการนจาเขคา จากสจานจกงาน

คณะกรรมการอาหารและยา

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การใชคปรลมาณสารอาหารทททเหมาะสมตนอสดขภาพ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ชาตคมสมดนไพรชาวโนนนจนาเกลทนยง

รนยละเออยด : กลดนมคจาบอนกรทนเปปนศผนยธเรทยนรผคการเพลทมประสลทธลภาพการผลลตสลนคคาเกษตร(

ศพก)อจาเภอสหจสขจนธธบนเนสนอททท13ไรนมททจนงนาขคาวพสนนทททเลทนยงปศดสจตวธบนอเลทนยงปลาและพสนนทททปลผก

ผจกกางมดคงสมาชลกแตนละคนในเครสอขนายศพก.สหจสขจนธธจะทจาการเกษตรในพสนนทททสนวนตจวและ

ออกมาทจาในสนวนรวมทจนงการปลผกผจกนาขคาวเลทนยงปศดสจตวธและเลทนยงปลาโดยใชคแบรนดธสลนคคา

เดทยวกจนคสอ“คจาบอนกรทน”ซถทงถสอเปปนผลลตภจณฑธทททสรคางความภาคภผมลใจใหคกจบสมาชลกเครสอ

ขนายและยจงสรคางรายไดคใหคมทตลอดทจนงปปจถงถสอไดควนาเปปนจดดเดนนทททสจาคจญอยนางไรกซตามดควยใน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนนจนาเกลทนยง อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนคจาบอนกรทน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโนนนจนาเกลทนยง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ชาตคมสมดนไพรชาวโนนนจนาเกลทนยง เกลดขถนนจากการตนอยอดของผลลตภจณฑธทททมทอยผนแลควในตจาบล
โนนนจนาเกลทนยง ซถทงเดลมเปปนผลลตภจณฑธ จากสมดนไพร เชนน ลผกประคบ ยาหมนองสมดนไพร ทททไดคมา
จากการนจาสมดนไพรประเภทตนางมาทจา เชนน ขมลนน ตะไครคหอม ใบมะกรผด ไพล เครสอเอซนอนอน ใบ
เปปา ใบหนาด ฯลฯ แตนยจงไมนมทผลลตภจณฑธทททเปปนประเภทของอาหาร ซถทงสมดนไพรเหลนานทนสรรคดณ
ทางอาหารและสรรพคดณทางยา ตจวอยนางเชนน ตะไครค มทสรรพคดณตคานอนดมผลอลสระ เสรลม
สดขภาพชนองปาก ควบคดมคอเรสเตอรอล ,ขมลนนชจน มทสรรพคดณ บรรเทาอาการปวดขคอกระดผก
และกลคามเนสนอ และใบมะกรผด มทสรรพคดณลดความดจนโลหลต เปปนตคน ทางกลดนม U2T ตจาบลโนนนจนา
เกลทนยง จถงเหซนชนองทางดจงกลนาว ทททสมควรทททจะตนอยอดผลลตภจณฑธธดรกลจของตจาบลทททมทอยผนแลคว
โดยการ นจาสมดนไพรดจงกลนาวนจามา แปรรผปผลลตภจณฑธเปปน ชาตคมสมดนไพร เพสทอใชคในการชงดสทม
เพสทอสดขภาพ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และมทการพจฒนาอยนางยจทงยสน

จนนนวนรนยไดด : 25,000
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PS65027380 : กนกมพนสนนปะหลพงเสรรมสมดนไพร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการหมจกเพสทอเพลทมโภชนะแกนวจตถดดลบเหลสอทางการเกษตร

-

-

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เกษตรปลอดภพย
   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : โตไปดควยกจน @โนนนจนาเกลทนยง

รนยละเออยด : กากมจนสจาปะหลจงเปปนวจตถดดลบเศษเหลสอในชดมชน จจงหวจดกาฬสลนธดธมทการเพาะ

ปลผกมจนสจาปะหลจงในหลายพสนนททท ถสอไดควนาเปปนจจงหวจดทททมทการปลผกมจนสจาปะหลจงลจาดจบตคนๆของ

ประเทศไทย มทโรงงานแปรรผปเพสทอผลลตแปปงมจน มทเศษเหลสอจากโรงงาน ไดคแกน กากมจน 

จจานวนมากกวนา 100 ตจนตนอวจน หากมทการนจาองคธความรผคและเทคโนโลยทชนวยเพลทมคดณคนาทาง

โภชนะของกากมจนจะสนงผลใหคคนในพสนนทททสามารถใชคประโยชนธจากกากมจนเพสทอลดตคนทดน

อาหารสจตวธปปกไดคมากกวนา 50% กอรปกจบการใชควลธทการหมจกแบบงนายไมนตคองใชคเครสทองมสอหรสอ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนนจนาเกลทนยง อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนสนงเสรลมการเลทนยงไกนพสนนเมสอง โนนนจนาเกลจนยง

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085668475186

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

การนจากากมจนสจาปะหลจง ทททมทจจานวนมากในชดมชน นจามาเสรลมสมดนไพร อาทลเชนน ขมลนนชจน 
บอระเพซด ฟปาทลายโจร   มาอจดเมซด เพสทอเกซบรจกษาและยสดอายดใหคนานขถนน และงนายตนอการใชคงาน 
โดยจะมทการนจามาขายแบบ Online และ Offine โดยการขายแบบOnline จะทจาเพจโดยเฉพาะ 
สนวนขายแบบoffine จะทจาแบบ ไปหากลดนมเกษตกรผผคเลทนยงสจตวธโดยตรง การบอกปากตนอปาก
ของผผคใชคจรลง และการตลดปปายโฆษณาประชาสจมพจนธธ เปปนตคน โดยผลลตภจณฑธของเรา จะมทการ
อจดเมซดใสนกระสอบขนาด 25 กลโลกรจม โดยตคนทดนกากมจนสจาปะหลจงสดจะอยดนทททประมาณ 100/ตจน 
ตคนทดนของสมดนไพรจะอยผนททท 20/กก และ จะมทสนวนผสมในขจนนตอน คสอ กากนจนาตาล ยทสตธ ปดปยเกลสอ 
และจะตคนทดนของกระสอบปดปยทททนจามาบรรจด เหตดผลทททลผกคคาตคองเลสอกผลลตภจณฑธนทน คสอ ลดตคนทดน
คนาอาหาร เพราะวนากากมจนสจาปะหลจงหมจกแหคง มทราคาถผกกวนาราคาอาหารในทคองตลาด

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 210 / 267



PS65025828 : ยกระดพบรนยไดดชดมชนไดโนเสนรฑดดวยแพคเกจกนรทตองเทอชยวเชรงสดขภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การใชคโซเชทยลมทเดทยในการ สสทอสาร โฆษณา ประชาสจมพจนธธกจบลผกคคา

การออกแบบแพคเกจบรลการทนองเทททยวเพสทอสดขภาพใหคสอดคลคองกจบอจตลจกษณธของชดมชน

การใชคความรนวมมสอกจบชดมชน และหนนวยงานทคองถลทน

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมรตรตตอสรชงแวดลดอมและสดขภนพ
   ธดรกลจการทนองเทททยวออนไลนธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : Dino Travel ทนองเทททยววลถทใหมน ใสนใจสดขภาพ

รนยละเออยด : แพคเกจทนองเทททยวและบรลการเพสทอสดขภาพทจนงดคานรนางกายและจลตใจ ดควยการ

บรลการอาหารทททดทตนอสดขภาพ โฮมสเตยธสดขภาพ และมทกลจกรรมเกททยวกจบสดขภาพ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนบดรท อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ถนนไดโนโรด

ออนไลนฑ : dino travel

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ผผคคนหจนมาใสนใจสดขภาพมากขถนน เพราะมทโรคภจยไขคเจซบเกลดขถนนมากมาย เราจถงเหซนโอกาสทททจะดถง
ดผดนจกทนองเทททยวทททรจกสดขภาพใหคมาเทททยวทททตจาบลโนนบดรท โดยการออกแบบแพคเกจบรลการทนอง
เทททยวเพสทอสดขภาพใหคสอดคลคองกจบอจตลจกษณธของชดมชน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 30,000
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PS65026095 : ยกระดพบรนยไดดกนรทตองเทอชยวกลดตมผพกดดวยระบบบรรหนรจพดกนรโดยสนรชอวภพณฑฑและควบคดม
แมลงศพตรสพชช ดดวยศพตรสพชชทนงธรรมชนตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การตรวจดลนเพสทอใหคทราบถถงความอดดมสมบผรณธ และปปญหาของดลนในแปลงปลผกพสช พรคอม

แนะนจาวลธทในการแกคไขปรจบปรดงบจารดงดลน

การใชคนจนาหมจกชทวภาพในการจจาจจดศจตรผพสช และใชคศจตรผพสชกจาจจดศจตรผพสช

การออกแบบแพซกเกจทนองเทททยวสวนเกษตรปลอดภจย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   ระบบชลประทานอจตโนมจตล

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไดโนพาเทททยวสวนผจก

รนยละเออยด : ผจก ผลไมค ปลอดสารพลษสารเคมท ไมนมทสารพลษตกคคาง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนบดรท อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สวนผจกโนนสวาท

ออนไลนฑ : dino travel

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

สนงเสรลมและพจฒนาการเกษตรปลอดภจย เพสทอทจาใหคไดคพสชผจกทททมทคดณภาพ ไมนมทสารพลษตกคคาง 
เกลดความปลอดภจยทจนงผผคผลลตและผผคบรลโภค นอกจากนทนยจงมทการออกแบบแพซกเกจการทนองเทททยว
เชลงเกษตร เพสทอสนงเสรลมสดขภาพนจกทนองเทททยว และสรคางรายไดคเสรลมใหคกจบ เกษตรกร ชดมชน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65021740 : ผพกสวนครพวปลอดสนรพรษ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการเตรทยมดลน

บรรจดภจณฑธแบบสดญญากาศ

เทคโนโลยทการดผแลรจกษาพสช

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   เทคโนโลยทการปลผกพสชไรคดลนไฮโดรโปนลกสธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผจกสวนครจวปลอดสารพลษ

รนยละเออยด : นจาผจกสดชนลดตนางๆมาลคางทจาความสะอาดพรคอมจจดจจาหนนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โนนศลลา อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

ทททมาของวจตถดดลบผลลตภจณฑธ/บรลการ
� รจบซสนอเนสนอผจกสดจากพนอคคาคนกลางเพสทอสรคางรายไดคใหคกจบกลดนมชาวบคาน
ผลลตภจณฑธ/บรลการของคดณคสอ
� ผจกสวนครจวปลอดสารพลษ 10 บาท/มจด
ขายใหคใคร?
� วจยรดนนและวจยทจางานชนวงอายด 10ขถนนไป
� ผผคทททอาศจยอยผนในตจาบลโนนศลลาและเขตภาคอทสาน
ชนองทางการจจดจจาหนนาย/การทจาการตลาด
� Facebook
� OFFLINE / ONLINE
แผนการพจฒนาผลลตภจณฑธ/บรลการ
� บรลการจจดสนงในรจศมทพสนนทททใกลคเคทยงไมนเกลน 10 กม.
� สนงเสรลมการผลลตใหคมทคดณภาพโดยใหคสมาชลกเพลทมกจาลจงผลลต
จดดแขซง/ขคอไดคเปรทยบ
� ผจกสดสะอาด ไรคสารเคมทปลอดสารพลษ
วลธทการสรคางรายไดค                         
� ผจกสวนครจวปลอดสารพลษทททชาวบคานปลผกในตจาบลจจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 213 / 267



PS65021743 : ปลนสดมไรดกดนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการทจาปลาสคม

บรรจดภจณฑธแบบสดญญากาศ

เทคโนโลยทการถนอมอาหาร

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมไรคกคาง

รนยละเออยด : นจาเนสนอปลาผสมเครสทองปรดงคลดกเคลคาใหคเขคากจนแลควนจาใบตองมาหนอพรคอม

จจาหนนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.โนนศลลา อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทททมาของวจตถดดลบผลลตภจณฑธ/บรลการ
� รจบซสนอเนสนอปลาสดจากพนอคคาคนกลางเพสทอสรคางรายไดคใหคกจบกลดนมชาวบคาน
ผลลตภจณฑธ/บรลการของคดณคสอ
� ปลาสคมไรคกคาง ราคากลนองละ100 บาท
ขายใหคใคร?
� วจยรดนนและวจยทจางานชนวงอายด 10ขถนนไป
� ผผคทททอาศจยอยผนในตจาบลโนนศลลาและเขตภาคอทสาน
ชนองทางการจจดจจาหนนาย/การทจาการตลาด
� Facebook
� OFFLINE / ONLINE
แผนการพจฒนาผลลตภจณฑธ/บรลการ
� บรลการจจดสนงในรจศมทพสนนทททใกลคเคทยงไมนเกลน 10 กม.
� สนงเสรลมการผลลตใหคมทคดณภาพโดยใหคสมาชลกเพลทมกจาลจงผลลต
� โปรตทนสผงและเนคนความสะอาด ไมนใสนสารกจนบผด
จดดแขซง/ขคอไดคเปรทยบ
� ปลาสด สะอาด ไรคกคาง
วลธทการสรคางรายไดค                         
� นจาปลากราย ปลานวลจจนทรธมาแปลรผปเปปนปลาสคมไรคกคางพรคอมจจดจจาหนนายทจนงปลทกและสนง

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 40,000

หนคา 214 / 267



PS65011011 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑแปรรสปปลน เพชชอสรดนงมสลคตนเพรชมทนงเศรษฐกรจฐนนรนก  ตนนบลโนน
แหลมทอง  อนนเภอ สหพสขพนธฑจพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การไดคมาตรฐานการผลลตภจณฑธ

เครสทองบดเนสนอปลาบด

เครสทองซทลศผนยธยากาศ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมหนอตอง เขสทอนลจาปาว  Pla-Som wrapped in banana 

leaves

รนยละเออยด : ปลาสคมเปปนผลลตภจณฑธจากปลานจนาจสดทททนจามาหมจกทจนงตจวหรสอเอาเฉพาะเนสนอรนวม

กจบขคาวนถทงสดก และกระเททยม จนไดคผลลตภจณฑธปลาสคมทททมทรสเปรทนยว เนสนอปลานดนม มทกลลทนหอม 

นลยมรจบประทานกจนในทดกภาควจตถดดลบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนแหลมทอง อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- สรคางรายไดคใหคกจบชดมชนเพลทมมากขถนน
- พจฒนาผลลตภจณฑธในชดมชนใหคมทการเขคาถถงไดคงนายมากขถนน
- ทจาใหคผลลตภจณฑธทททสรคางขถนนดผมทเอกลจกษณธเฉพาะตจวโดดเดนนไมนเหมสอนใคร
-       สรคางสสทอออนไลนธในการชนวยขยายโอกาศใตการเขคาถถงพสนนทททไดคมากขถน

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,000

หนคา 215 / 267



PS65011083 : โครงกนรพพฒนนผลรตภพณฑฑแปรรสปปลน เพชชอสรดนงมสลคตนเพรชมทนงเศรษฐกรจฐนนรนก ตนนบลโนน
แหลมทอง อนนเภอ สหพสขพนธฑจพงหวพดกนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

มาตรฐานการผลลต

บรรจดภจณฑธ

การแปรรผปและการถนอมอาหาร

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกปลา  เขสทอนลจาปาว Grilled Fish Chili Paste

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธจากปลาสด มทรสชาตลทททโดดเดนนไมนเหมสอนใครสามารถรจบ

ประทานไดคทดกเพศทดกวจยรจบประทานงนาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โนนแหลมทอง อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

- สรคางรายไดคใหคกจบชดมชนเพลทมมากขถนน
- พจฒนาผลลตภจณฑธในชดมชนใหคมทการเขคาถถงไดคงนายมากขถนน
- ทจาใหคผลลตภจณฑธทททสรคางขถนนดผมทเอกลจกษณธเฉพาะตจวโดดเดนนไมนเหมสอนใคร
- สรคางสสทอออนไลนธในการชนวยขยายโอกาศใตการเขคาถถงพสนนทททไดคมากขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 216 / 267



PS65009268 : โครงกนรพพฒนนกระบวนกนรผลรตไสดอพชวเพชชอขพบเคลชชอนเศรษฐกรจชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมแปรรผปอาหาร

ใชคเทคโนโลยทในปปจจดบจนเสรลมสรคางคดณคนาผลลตภจณฑธ

ใชคกระบวนการทางการตลาดเขคามาเสรลม

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ไสคอจทวไฮเทค

รนยละเออยด : ไสคอจทว เปปนอาหารพสนนเมสองทางภาคเหนสอของประเทศไทย อจทว หมายถถง ใสนไสค, 

แทรก, ยจดไวคตรงกลาง ปกตลทจาจากเนสนอหมผบด (สามารถผสมกจบมจนแขซงของหมผ เพสทอไมนใหค

เนสนอหมผดคานเวลาสดก) ผสมพรลกแหคง กระเททยม ขมลนน (ใสนหรสอไมนใสนกซไดค) ขนา ใบมะกรผด หอมแดง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผสลงหธ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

จากการศถกษาลงพสนนทททธดรกลจการขายผลลตภจณฑธแปรรผปจากปลาในรผปแบบตนางๆในตจวของผผค
ประกอบการควรพจฒนารผปแบบของสลนคคาใหคมทความหลากหลายและมทการสนงเสรลมการขายโดย
การประชาสจมพจนธธ   ผนานสสทอออนไลนธดคานผลประกอบการรผปแบบผลลตภจณฑธและความคสบหนคา
ของโครงการเอง    จากการคาดการณธจะไดครจบผลกจาไร
ตนอเดสอนเฉลททย 50,000 ถถง 100,000 บาท

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 217 / 267



PS65011943 : โครงกนรพพฒนนกระบวนกนรผลรตปลนสดมเพชชอขพบเคลชชอนเศรษฐกรจชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การแปรรผปอาหาร

ใชคกระบวนการทางการตลาดเขคามาเสรลม

ใชคเทคโนโลยทในปปจจดบจนเสรลมสรคางคดณคนาผลลตภจณฑธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมอลนเตอรธ

รนยละเออยด : ปลาสคมคสอการถนอมอาหารชนลดหนถทงทททแพรนหลายในภผมลภาคเอเชทยตะวจนออก

เฉทยงใตค เปปนการแปรรผปปลาสด ปรดงดควย ปลา เกลสอ กระเททยม ขคาวสดก หมจกจนมทรสเปรทนยวมท

ทจนงแบบทททใชคปลาทจนงตจว และแบบทททใชคเฉพาะเนสนอปลา เมสทอจะรจบประทานทจาใหคสดกดควยปฟน งหรสอ

ทอด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ภผสลงหธ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

จากการศถกษาลงพสนนทททธดรกลจการขายผลลตภจณฑธแปรรผปจากปลาในรผปแบบตนางๆในตจวของผผค
ประกอบการควรพจฒนารผปแบบของสลนคคาใหคมทความหลากหลายและมทการสนงเสรลมการขายโดย
การประชาสจมพจนธธ   ผนานสสทอออนไลนธดคานผลประกอบการรผปแบบผลลตภจณฑธและความคสบหนคา
ของโครงการเอง    จากการคาดการณธจะไดครจบผลกจาไร
ตนอเดสอนเฉลททย 50,000 ถถง 100,000 บาท

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 218 / 267



PS65017729 : เสชชอกก ลนยเอกลพกษณฑสหพสขพนธฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจามาสรคางเปปนผลลตภจณฑธใหมนๆเพสทอเปปนของใชคททททจนสมจย

ออกแบบลวดลาย

กจาหนดเฉดสท ทททเปปนเอกลจกษณธ  ต.สหจสขจนธธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกก ลายเอกลจกษณธสหจสขจนธธ

รนยละเออยด : เสสทอกก นจาตคนกกมา สอย ตาก ยคอม และทอเปปนผสนตามลวดลายทททออกแบบไวค 

แลควนจามาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธ เชนน จานรองแกคว กระเปปาใสนบจตร และพวงกดญแจ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สหจสขจนธธ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

แผนธดรกลจเสสทอกกลายเอกลจกษณธสหจสขจนธธ
-เอกลจกษณธของเสสทอกกลายสหจสขจนธธ
นจามาผลลต จานรองแกคว กระเปปาปากกา กระเปปาเสทยบบจตร จากเสสทอกกลายเอกลจกษณธสหจสขจนธธ 
เหมาะสจาหรจบบดคคลทททมท อายดระหวนาง 20-60 ปป
-ปปญหา
ปปจจดบจนการขายเสสทอกกในทคองตลาดสนวนมากนลยมขายเสสทอกกเปปนผสนซถทงยจงไมนมทการนจาไป
ตนอยอดลวดลายทททมทเอกลจกษณธเฉพาะตจว หรสอทจาเปปนผลลตภจณฑธ ของใชคทททมทเอกลจกษณธมากนจก
-วลธทการแกคปปญหา
นจาเสสทอกกมาออกแบบลวดลายทททเปปนเอกลจกษณธสหจสขจนธธ นจาเสนอในรผปแบบผลลตภจณฑธ ของใชค 
เครสทองประดจบ ของตกแตนง ทททอยผนในชทวลตประจจาวจน คสอ จานรองแกคว กระเปปาปากกา กระเปปาเสทยบ
บจตร เพสทอจะไดคนจาตคนกกทททมทอยผในชดมชนมาใชคใหคเกลดประโยชนธสผงสดด
-กลดนมเปปาหมาย
กลดนมเปปาหมาย คสอ แมนบคาน ธดรกลจโรงแรม ธดรกลจรคานอาหาร ทททตคองการใชคผลลตภจณฑธจาก
ธรรมชาตล โดยผลลตพรคอมจจาหนนาย 200 ผสนตนอเดสอน
-การแขนงขจน
โดยสนวนมากเสสทอกกนลยมนจามาปผนจทงเพสทอรจบประทานอาหารของคนในชดมชนตจาบลสหจสขจนธธและผผค
คนในภผมลภาคทททมทวจฒนธรรมการนจทงพสนนเพสทอรจบประทานอาหาร อทกทจนงนจาไปถวายในประเพณทงาน
บดญ ไมนมทการนจามาออกแบบเปปนผลลตภจณฑธ หรสอของใชค ของประดจบตกแตนงมากนจก ซถทงมท

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 219 / 267



PS65017747 : ผดนขนวมดนสหพสขพนธฑจนกสอยดอมธรรมชนตร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจามาสรคางเปปนผลลตภจณฑธททททจนสมจย เชนน กระเปปาและเครสทองประดจบ

สทยคอมจากธรรมชาตล

ลายเอกเอกลจกษณธของตจาบลสหจสขจนธธ เชนน ลายขององคธเจดทยธ วจดพดทธนลมลต (ภผคนาว)

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาขาวมคาสหจสขจนธธจากสทยคอมธรรมชาตล

รนยละเออยด : ผคาขาวมคาสหจสขจนธธจากสทธรรมชาตล ผคาขาวมคายคอมสทธรรมชาตล ทอดควยลวด

ลายทททเปปนเอกลจกษณธตจาบลสหจสขจนธธ เนคนโทนสทนจนาตาลแดง ซถทงไดคแรงบจนดาลใจมาจากพระ

มหาเจดทยธวจดพดทธนลมลตภผคนาว นจามาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธเครสทองใชคและเครสทองประดจบ เชนน 

กระเปปาผคา โบวธผผกผม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สหจสขจนธธ อ.สหจสขจนธธ จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดสอนขถนนไป

-Identity
 ผคาขาวมคาจากสทยคอมธรรมชาตลนจามาผลลตกระเปปารจกษธโลก โบวธผผกผม ผคาพจนคอ หมวกรจกษธโลก 
เสสนอผคา จากผคาขาวมคาทอดควยฝปายธรรมชาตลผนานการยคอมสทจากธรรมชาตล เหมาะสจาหรจบบดคคล
ทจทวไป อายดระหวนาง 10-60 ปป
-Problem
ปปจจดบจนการขายผคาขาวมคาในทคองตลาดสนวนมากนลยมขายผคาขาวมคาเปปนผสน ซถทงยจงไมนมทการนจาไป
ตนอยอดเปปนผลลตภจณฑธ หรสอของใชคทททมทเอกลจกษณธมากนจก
-Our solution
นจาผคาขาวมคามานจาเสนอในรผปแบบผลลตภจณฑธ ของใชค เครสทองประดจบตกแตนง ทททอยผนในชทวลตประจจา
วจนของบดคคลทจทวไป คสอ กระเปปาผคา ผคาพจนคอ โบวธผผกผม หมวก และเสสนอผคา เพสทอใหคเขคากจบ
ไลฟฟสไตลธการแตนงตจวของคนในยดคปปจจดบจน
-Target market
กลดนมเปปาหมาย คสอ บดคคลทจทวไป ทดกเพศทดกวจย ในชนวงอายด 10-60 ปป ทททตคองการใชคผลลตภจณฑธจาก
เสคนใยธรรมชาตล โดยผลลตผคาขาวมคาพรคอมจจาหนนาย 300 ผสนตนอเดสอน
-The competition
ผคาขาวมคาสนวนใหญนจะใชคในกลดนมผผคสผงวจยและเปปนของไหวค หรสอของชจารนวยงานมงคลตนางๆ ไมนมท
การนจามาออกแบบททททจนสมจยเพสทอใหคสามารถเขคากจบแฟชจทนการแตนงตจวในปปจจดบจนไดค ซถทงมท
จจาหนนายในรคานคคาทคองถลทน ตลาดนจดในทคองถลทน บผทงานหจตถกรรม หรสอทางออนไลนธ

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65017677 : กนรพพฒนนและยกระดพบคดณภนพผลรตภพณฑฑปลนซรวแกดวสนมรสอบกรอบ ต.คนนสรดนงเทอชยง อ.
สนมชพย จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทปปองกจนความชสนนและกลลทนหสน

เทคโนโลยทการอบกรอบไมนผนานการใชคนจนามจน

เทคโนโลยทสสทอ Social media (Facebook, Line, Tiktok)

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาซลวแกควอบกรอบสามรส (ป.ปลาแซนบหลาย)

รนยละเออยด : การแปรรผปผลลตภจณฑธจากปลาซลวแกควในทคองถลทน    - ปลาซลวแกควอบกรอบดจนง

เดลม    - ปลาซลวแกควอบกรอบสมดนไพร    - ปลาซลวแกควอบกรอบถจทวรวม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คจาสรคางเทททยง อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ตจาบลคจาสรคางเทททยง จจงหวจดกาฬสลนธดธ มทพสนนทททตลดกจบเขสทอนลจาปาว ซลทงเปปนแหลนงนจนาทททมทความอดดม
สมบผรณธ  ทจาใหคมทปลาซลวแกควเปปนจจานวนมาก ซถทงเปปนปลาทททมทปรลมาณแคลเซทยมสผง จถงเปปนทททนลยม
ของผผคบรลโภคและเปปนปลาเศรษฐกลจในทคองถลทนภาคอทสาน โดยนจามาปรดงเปปนอาหารไดคหลาย
ชนลด เชนน ทจานจนาปลา, ปลาแหคง, ปลาเจนา เปปนตคน ซถทงชาวบคานในพสนนทททสามารถจจบปลาชลวแกควไดคทดก
ชนวงฤดผ และจจบไดคปรลมาณมาก ชาวบคานจะนจาปลาซลวแกควมาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธปลาซลวแกคว
ตากแหคงอยนางเดทยว แลควสนงขายใหคกจบพนอคคาคนกลาง ทจาใหคถผกกดราคา ดจงนจนนจถงเกลดแนวคลดททท
จะนจาปลาซลวแกควทททมทในทคองถลทนมาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธปลาซลวแกควอบกรอบสามรส โดยจะ
พจฒนาสผตรใหคมทความหลากหลายเพสทอใหคเขคาถถงผผคบรลโภคไดคทดกชนวงวจยทดกและทดกภผมลภาค เพสทอยก
ระดจบคดณภาพและเพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธจากปลาซลวแกคว นอกจากนทนยจงเปปนการเพลทมความหลาก
หลายของผลลตภจณฑธใหคกจบชดมชนและเพลทมชนองทางการจจดจจาหนนาย เปปนการยกระดจบคดณภาพ
ชทวลตและความเปปนอยผนของคนในชดมชนใหคมทรายไดคเพลทมขถนน และสามารถพถทงพาตนเองไดค

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 12,000

หนคา 221 / 267



PS65018161 : กนรพพฒนนและยกระดพบคดณภนพผลรตภพณฑฑปลนสดม ต.คนนสรดนงเทอชยง อ.สนมชพย จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการแปรรผปปลาสคมใหคเปปนนจนาพรลกปลาสคมสมดนไพรพรคอมทาน

เทคโนโลยทการยสดอายดผลลตภจณฑธใหคอยผนไดคนานขถนน

สสทอ Social media (Facebook, Line, Tiktok)

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมแผนน,นจนาพรลกปลาสคม (ป.ปลาแชนบหลาย)

รนยละเออยด : การแปรรผปผลลตภจณฑธจากปลาในทคองถลทน    - ปลาสคมแผนน ขนาด 500 กรจม 

ราคา 59 บาท ขนาด 1 กลโลกรจม ราคา 109 บาท    -นจนาพรลกปลาสคมนจนาพรลกปลาสคมดจงเดลม   

กระปดกแกคว ราคา 45 บาท  ถดงชลปลซอก ราคา 35 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คจาสรคางเทททยง อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ตจาบลคจาสรคางเทททยง จจงหวจดกาฬสลนธดธ มทพสนนทททตลดกจบเขสทอนลจาปาว ซลทงเปปนแหลนงนจนาทททมทความอดดม
สมบผรณธมทปลาหลากหลายชนลด และชาวบคานสนวนใหญนในพสนนทททประกอบอาชทพทจาการประมง โดย
ในชนวงฤดผฝนจะจจบปลาไดคปรลมาณมาก ชาวบคานจถงไดคนจาปลามาแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธตนางๆ 
เชนน ปลารคา ปลาแหคง ปลาสคม โดยใชคการประยดกตธจากภผมลปปญญาของชาวบคานในทคองถลทนเพสทอ
ถนอมอาหารไวครจบประทานในครจวเรสอนและจจาหนนายใหคพนอคคาคนกลางทททเขคามารจบเพสทอนจาไป
จจาหนนายตนอ ดจงนจนนจถงเกลดแนวคลดในการพจฒนาปลาสคม เนสทองจาก ปลาสคมเปปนผลลตภจณฑธปลา
พสนนบคานทททมทการรจบประทานอยนางแพรนหลาย ซถทงเปปนผลลตภจณฑธหมจกดองทททมทรสเปรทนยว ไดคจาการ
นจาปลาทททผนานการหมจกดควยเกลสอ ขคาวเจคา ขคาวเหนทยวนถทง หรสอขคาวคจทว อาจเตลมสนวนผสมอสทน ๆ เชนน 
กระเททยม พรลกไทย หมจกจนมทรสเปรทนยว ซถทงจะใชคปลาทททชาวบคานในทคองถลทนจจบไดคและภผมลปปญญา
ของชาวบคานในทคองถลทนมาประยดกตธกจบเทคโนโลยท เพสทอแปรรผปเปปนผลลตภจณฑธปลาสคมแผนนและ
นจนาพรลกปลาสคม เพสทอชนวยถนอมอาหารใหคเกซบไดคนานและนจามาประกอบอาหารไดคสะดวก เพสทอยก
ระดจบคดณภาพและเพลทมมผลคนาปลาในทคองถลทน นอกจากนทนยจงเปปนการเพลทมความหลากหลายของ
ผลลตภจณฑธใหคกจบชดมชน เพสทอเปปนการยกระดจบคดณภาพชทวลตและความเปปนอยผนของคนในชดมชนใหคมท
รายไดคเพลทม และสามารถพถทงพาตนเองไดค

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 222 / 267



PS65014584 : มะมตวงสนมรส ตนนบลสนนรนญ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

ใชคชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานระบบพาณลชยธอลเลซกทรอนลกสธ โดยใชคสสทอดลจลทจล ไดคแกน 

Facebook Fan page U2T for BCG ตจาบลสจาราญ

ใชคโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจดภจณฑธ / โลโกคสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะมนวงสามรส

รนยละเออยด : การนจาเอามะมนวงตกเกรดมาแปรรผปผลลตภจณฑธเพลทมมผลคนาผลผลลต สรคางราย

ไดค สรคางอาชทพ เพลทมความรผคใหคกจบประชาชนในชดมชน โดยใชควจตถดดลบทททมทอยผนในพสนนทททเนสทองจากใน

พสนนทททมทกลดนมวลสาหกลจผลลตมะมนวงสนงออก ซถทงมะมนวงทททนจามาแปรรผปคสอมะมนวงโชคอนจนตธดลบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สจาราญ อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจผลลตมะมนวงสนงออกตจาบลสจาราญ

ออนไลนฑ : https://sites.google.com/view/mango3chai/

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

แผนธดรกลจ จะเปปนการจจดจจาหนนายทจนงในรผปแบบออนไลนธ และออฟไลนธ โดยทจาการตลาดในรผป
แบบออนไลนธ ซถทงอาจจะขายในรผปแบบแพลตฟอรธมตนาง ๆ รวมถถงมทการโปรโมท เพสทอใหคเกลด
ความรผคจจกในวงกวคางใหคงนายตนอการสจทงซสนอ สนวนในรผปแบบออฟไลนธ จะเนคนขายในชดมชน และหคาง
สรรพสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000

หนคา 223 / 267



PS65014590 : วดดนกรอบมะมตวง ตนนบลสนนรนญ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

ใชคชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานระบบพาณลชยธอลเลซกทรอนลกสธ โดยใชคสสทอดลจลทจล ไดคแกน 

Facebook Fan page U2T for BCG ตจาบลสจาราญ

ใชคโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจดภจณฑธ / โลโกคสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : วดคนกรอบมะมนวง

รนยละเออยด : การนจาเอามะมนวงตกเกรดมาแปรรผปผลลตภจณฑธเพลทมมผลคนาผลผลลต สรคางราย

ไดค สรคางอาชทพ เพลทมความรผคใหคกจบประชาชนในชดมชน โดยใชควจตถดดลบทททมทอยผนในพสนนทททเนสทองจากใน

พสนนทททมทกลดนมวลสาหกลจชดมชนผลลตมะมนวงสนงออกตจาบลสจาราญ ซถทงมะมนวงทททนจามาแปรรผป คสอ 

มะมนวงโชคอนจนตธสดก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สจาราญ อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจ

ออนไลนฑ : https://sites.google.com/view/mango3chai/

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

แผนธดรกลจ จะเปปนการจจดจจาหนนายทจนงในรผปแบบออนไลนธ และออฟไลนธ โดยทจาการตลาดในรผป
แบบออนไลนธ ซถทงอาจจะขายในรผปแบบแพลตฟอรธมตนาง ๆ รวมถถงมทการโปรโมท เพสทอใหคเกลด
ความรผคจจกในวงกวคางใหคงนายตนอการสจทงซสนอ สนวนในรผปแบบออฟไลนธ จะเนคนขายในชดมชน และหคาง
สรรพสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 50,000
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PS65025723 : โครงกนรแปรรสปและออกแบบลนยปปกผดนทอพชนนเมชอง เพชชอเพรชมมสลคตนใหดกพบผลรตภพณฑฑในตนนบล
สนนรนญใตด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

Facebook Fanpage

Line

Tiktok

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สลรลมาศ

รนยละเออยด : การนจาผคาทอพสนนเมสอง ผคาฝปายเขซนมสอ ผคาไหม ในทคองถลทนมาแปรรผปเปปน

ผลลตภจณฑธ โดยในโครงการนทนคณะผผคจจดทจาไดคออกแบบลายปปกเอกลจกษณธของทคองถลทน แลควนจา

มาปปกบนผลลตภจณฑธทททแปรรผปจากผคาทอพสนนเมสอง ประกอบดควย 1. เสสนอผคาฝปาย 2. เสสนอผคาไหม 3. 

กระเปปา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สจาราญใตค อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สลรลมาศ

ออนไลนฑ : สาระพจดสจาราญใตคโฮแซว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธดรกลจ จะเปปนการจจดจจาหนนายทจนงในรผปแบบออนไลนธ และออฟไลนธ โดยทจาการตลาดในรผป
แบบออนไลนธซถทงอาจจะขายในรผปแบบแพลตฟอรธมตนางๆ รวมถถงมทการโปรโมท เพสทอใหคเกลดความ
รผคจจกในวงกวคางใหคงนายตนอการสจทงซสนอสนวนในรผปแบบออฟไลนธ จะเนคนขายในชดมชน และหคางสรรพ
สลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธสลทงแวดลคอม และมทการพจฒนาอยนางยจทงยสน

จนนนวนรนยไดด : 27,000
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PS65025926 : กนรพพฒนนออกแบบผดนแถบลนยขรดเพชชอเพรชมมสลคตนผลรตภพณฑฑจนกกนรตพดเยยบ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

Facebook Fanpage

Line

Tiktok

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอคลดม (ลดนมนจนาแกลลอรทท)

รนยละเออยด : การพจฒนาแถบลายขลดทททมทความโดดเดนนและเปปนเอกลจกษณธใหคกจบชดมชน นจา

แถบทททมทการออกแบบดจงกลนาวไปใชคในการตกแตนงเสสนอผคาตามแบบตนางๆ และมทการแปรรผปตจด

เยซบใหคมทความทจนสมจย และเหมาะกจบการใชคงานในโอกาสตนางๆ เปปนการเพลทมมผลคนาใหคกจบ

ผลลตภจณฑธและสรคางรายไดคใหคชดมชน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.สจาราญใตค อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สาระพจดสจาราญใตคโฮแซว

ออนไลนฑ : สาระพจดสจาราญใตคโฮแซว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

การพจฒนาออกแบบผคาแถบลายขลด เพสทอเพลทมมผลคนาผลลตภจณฑธจากการตจดเยซบ วางรผปแบบ
ดจาเนลนธดรกลจตามโครงสรคางของ Business Model Canvas โดยจะมทกลดนมลผกคคา คสอกลดนมทททนลยม
สวมใสนผคาทอพสนนเมสอง กลดนมสจานจกงานสนวนราชการ และกลดนมประชาชนทจทวไป จถงผลลตเสสนอคลดม
แปรรผปจากผคาทอพสนนเมสองใหคมทความทจนสมจยสามารถสวมใสนไดคหลายโอกาส เพสทอตอบสนองตนอ
ความตคองการของลผกคคาทททชสทนชอบงานผคาทอพสนนเมสอง ผผคผลลตไดคมทการพจฒนาออกแบบผคาแถบ
ลายขลดทททเปปนเอกลจกษณธเฉพาะทคองถลทนตจาบลสจาราญใตค มทความละเอทยด ประณทต เพสทอใหค
ผลลตภจณฑธมทความสวยงามนนาสนใจ และมทมผลคนาเพลทมมากขถนน ทจนงนทนมทชนองทางการจจดจจาหนนายทจนง
ในรผปแบบ Online และ Offine ใหคลผกคคาสามารถเขคาถถงผลลตภจณฑธไดคงนายและสะดวกยลทงขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 29,000
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PS65021620 : ผลรตภพณฑฑซพกและดสแลผดนไหม

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การคลดคคนสผตรการผลลตแบบใหมน

การพจฒนาคดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดภจณฑธเชนน Packaging, Design

การสรคางตลาดออนไลนธบน Platform ตนางๆ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานมานดษยวลทยา

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธซจกผคาและนจนายากจนสทตก

รนยละเออยด : เปปนนจนายาซจกผคาและกจนสทตกจากสมดนไพรนจามาผสมผสานกจนกจบผลไมคทททมทตาม

ชดมชนเพสทอเพลทมประโยนชธใหคกจบผลลตภจณฑธ อาทลเชนน  1.มะพรคาวจะทจาใหคผคาเกลดความมจนเงาสวย

รวมไปถถงการกจาจจดแบคททเรทย ขจจดเชสนอโรคไดค 2.นจนาสคมสายชผ ชนวยทจาใหคเนสนอผคาดผสวนาง สดใส

ขถนน กจาจจดกลลทน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองชคาง อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ออกแบบสลนคคาและผลลตภจณฑธใหมน  เปปนการนจาสมดนไพร ผลไมครอบๆชดมชนนจามาสรคางประโยชนธ
สรคางรายไดคใหคกจบชดมชนโดยจะเปฟดขายทจนงออนไลนธและออฟไลนธ โดยจะมทกลดนมเปปาหมายไดคแกน 
แมนบคาน แมนคคาทททขายเกททยวกจบเสสนอผคาหรสอสลทงททททอจากผคา และประชาชนทททสนใจสลนคคา

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65021658 : ผลรตภพณฑฑ เสรรมอนหนร

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคในการตลาด E-commerce platform

องคธความรผคดคานการพจฒนาแปรรผปและการผลลต

องคธความรผคในการออกแบบตราสลนคคา และฉลากบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธผงชงดสทมโปรตทนไหมรสธรรมชาตลและรสหมนอน (มจลเบอรธ

รทท)

รนยละเออยด : ดจกแดคไหมมทโปรตทนสผง อทกทจนงยจงอดดมไปดควยวลตามลนบท 1 และบท 2 กรดไลโนเลอลค 

กรดไล-โนเลนลค และฟอสโฟลลปฟด (phospholipid) ทททจะไปชนวยในการบจารดงและพจฒนาสมอง 

เสรลมสรคางความจจา เสรลมสรคางกลคามเนสนอ เสคนประสาท และหจวใจทททแขซงแรง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองชคาง อ.สามชจย จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เปปนการออกแบบผลลตภจณฑธและสลนคคาใหมน เพสทอยกระดจบมาตรฐานของสลนคคาททททจาจากหมนอน
ไหม และใหคสนงออกผนานชนองทางออนไลนธ หรสอรคานคคาในชดมชนสผนตลาดโดยลผกคคาทททเปปนกลดนมเปปา
หมายในการจจาหนนาย คสอกลดนมคนรจกสดขภาพ ออกกจาลจงกาย ควบคดมนจนาหนจก วจยกลางคนทททรจบ
โปรตทนไมนเพทยงพอ ทจนงเพศชายและเพศหญลงทททอายดไมนตจทากวนา 15 ปป และมทการจจดจจาหนนายผนาน
ทางโซเชทยลมทเดทย โดยการไลฟฟสดและสรคางเพจ นอกจากนทนยจงมทการจจดจจาหนนายในรคานคคาทททอยผน
ในชดมชน ภายในภผมลภาคและภผมลภาคใกลคเคทยง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 5,000

หนคา 228 / 267



PS65017795 : กลดตมทอเสชชอกกลนยขรตเครชอดดนย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การขถนนรผปแบบบรรจดภจณฑธใหมน

เพลทมชนองทางการจจาหนนายแบบออนไลนธและออฟไลนธ

เทคโนโลยทการขถนนรผปลายขอและผลลตภจณฑธตคนแบบเสสทอกกเครสอดคาย

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกเครสอดคาย

รนยละเออยด : ขนาดของเสสทอกก กวคาง 130 เซนตลเมตร ยาว 210 เซนตลเมตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โคกเครสอ อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมทอเสสทอกกลายขลตเครสอดคาย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตจาบลโคกเครสอ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ชดมชนทจาการผลลตเสสทอกก นจาเสสทอกกมาใสนบรรจดภจณฑธและตลดตราสลนคคาเพสทอเพลทมมผลคนาและสรคาง
แรงดถงดผด จากนจนนถนายรผปโพสลงในเพจ U2T for BCG ตจาบลโคกเครสอ เพสทอโปรโมทสลนคคาและ
ทจาการขายผลลตภจณฑธใหคกจบชดมชน

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 799
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PS65027672 : กลดตมทอผดนหนองไมดตนย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคสสทอออนไลนธใหคเกลดประโยชนธ โดยใชคเปปนชนองทางการจจดจจาหนนายผลลตภจณฑธ เพสทอเพลทมยอด

ขายใหคเเกนคนในชดมชน

การขถนนรผปแบบบรรจดภจณฑธใหมน

เพลทมชนองทางการจจาหนนายแบบออนไลนธและออฟไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาทอลายเกรซดเตนา

รนยละเออยด : ขนาดของผคา กวคาง 90 เซนตลเมตร ยาว 200 เซนตลเมตร หรสอสจทงตจดตาม

ความยาวทททลผกคคาตคองการ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.โคกเครสอ อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมทอผคาหนองไมคตาย

ออนไลนฑ : U2T for BCG ต.โคกเครสอ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ทางชดมชนบคานหนองไมคตายทอผคาเกลซดเตนาเสรซจ นจาไปวจดขนาดตามทททลผกคคาสจทงเพสทอไปตจดชดด
หรสออสทน ๆ จจดใสนกลนองบรรจดภจณฑธและตลดตราสลนคคา จจดสนงตามทททอยผนลผกคคา อทกชนองทางคสอโพส
โปรโมทสลนคคาลงในเพจ U2T for BCG ตจาบลโคกเครสอ เพสทอขายทางออนไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 600

หนคา 230 / 267



PS65008102 : ลสกประคบสมดนไพรเพชชอสดขภนพ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธเพสทอโปรโมทสลนคคาใหคเปปนทททรผคจจก

เพลทมชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานระบบอลเลซกทรอนลกสธ โดยใชคสสทอดลจลทจล ไดคแกน Facebook 

fan page : How To ลจาหนองแสน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ลผกประคบสมดนไพร

รนยละเออยด : ลผกประคบสมดนไพรสรรพคดณของรผปประคบ : บรรเทาอาการปวดเมสทอย ลด

อาการบวม อจกเสบขคอตนอ กลคามเนสนอ โดยอาการจะบรรเทาลงหลจง 24 - 48 ชจทวโมงสนวน

ประกอบในลผกประคบ : ไพล ผลวมะกรผด ตะไครคบคาน  ใบมะขาม ใบสคมปฟอ เกลสอ การบผร ขมลนน ใบ

พลจบพลถง ใบเปลคา ใบหนาด วนานนา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาหนองแสน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนลจาหนองแสน

ออนไลนฑ : How to ลจาหนองแสน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ลงพสนนทททสจารวจขคอมผลสลนคคาจากกลดนมวลสาหกลจชดมชนตจาบลลจาหนองแสน เชนน วจตถดดลบ อดปกรณธ
ในการผลลต ชนองทางการขาย และวลเคราะหธการตลาดของชดมชน ดจาเนลนการเพลทมนวจตกรรมใหค
กจบบรรจดภจณฑธ เชนน ผคาดลบสทขาวเปลททยนเปปนผคาลวดลายทจนสมจย เปลททยนการใชคถดงพลาสตลก (
บรรจดภจณฑธเดลม) เปปนกลนองกระดาษในการเพลทมมผลคนาใหคกจบตจวสลนคคา ทจาการจจดรผปแบบองคธกร 
จจดหาบดคลากร จจดหาสถานททท วจสดดอดปกรณธการผลลตสลนคคา พรคอมทจนงออกแบบบรรจดภจณฑธ และ
ตราสลนคคา ขยายการใหคบรลการเพสทอใหคผผคบรลโภคเขคาถถงสลนคคาไดคงนายขถนนผนานชนองทางสสทอออนไลนธ 
(facebook) รวมไปถถงการโปรโมทประชาสจมพจนธธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 231 / 267



PS65008515 : หพตถกรรมจพกสนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบสสทอประชาสจมพจนธธ

เพลทมชนองทางการขายผลลตภจณฑธผนานระบบอลเลซกทรอนลกสธ โดยใชคสสทอดลจลทจล ไดคแกน Facebook 

fan page : How To ลจาหนองแสน

ใชคระบบคอมพลวเตอรธในการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สดรลยนจจกสาน

รนยละเออยด : แผนนรองแกคว ทจาจากไมคไผน ราคา 30 บาท ตนอชลนนแผนนรองจาน ทจาจากไมคไผน 

ราคา 30 บาท ตนอชลนนพจด ทจาจากไมคไผน ราคา 45 บาท ตนอชลนนเสสทอกก ทจาจากตคนกก ราคา 

250-800 บาท ตนอผสน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.ลจาหนองแสน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมวลสาหกลจชดมชนลจาหนองแสน

ออนไลนฑ : How to ลจาหนองแสน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ลงพสนนทททสจารวจขคอมผลสลนคคาจากกลดนมวลสาหกลจชดมชนตจาบลลจาหนองแสน เชนน วจตถดดลบ อดปกรณธ
ในการผลลต ชนองทางการขาย วลเคราะหธการตลาดของชดมชน ดจาเนลนการเพลทมนวจตกรรมใหคกจบ
บรรจดภจณฑธ เชนน เปลททยนการใชคไมคไผนธรรมดาเปปนการยคอมสทไมคไผนเพสทอเพลทมลวดลายใหคกจบตจว
ผลลตภจณฑธ ทจาการจจดรผปแบบองคธกร จจดหาบดคลากร จจดหาสถานททท วจสดดอดปกรณธการผลลต
สลนคคา พรคอมทจนงออกแบบบรรจดภจณฑธ และตราสลนคคา และขยายการใหคบรลการเพสทอใหคผผคบรลโภคเขคา
ถถงสลนคคาไดคงนายขถนนผนานชนองทางสสทอออนไลนธ (facebook) รวมไปถถงการโปรโมทประชาสจมพจนธธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 5,000
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PS65012326 : ศรลนสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การคคนหาสจารวจพสนนทททของหมผนบคานไดคพบวจชพสช “ตคนกก” และนจามาประดลษฐธ ซถทงไดคพบโอกาส

จากจดดเรลทมตคนนจาไปสผนอนาคต

การเลสอกพสชชนลด “ตคนกก” มาประยดกตธใชคใหคเปปนกระเปปา ใหคเปปนประโยชนธประโยชนธสผงสดด 

สรคางรายใหคกจบชดมชน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาเสสทอกกศลลาสลนธดธ

รนยละเออยด : กระเปปาททททจามาจากเสสทอกกลายขลตทททเปปนเอกลจกษณธของบคานโนนศลลา โดยการ

ประยดกตธใชคเครสทองหนจงมาเพลทมมผลคนาใหคแกนผลลตภจณฑธเดลม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองกดงศรท อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานกลดนมทอเสสทอกกลายขลต บคานโนนศลลา ม.4

ออนไลนฑ : กลดนมทอเสสทอกกลายขลต บ. โนนศลลา ม.4

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segments กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยในชดมชนใกลค
เคทยง ไมนจจาจจดเพศ อายด25 ปปขถนนไป กลดนมลผกคคาทททใสนใจเรสทองสดขภาพ และเปปนกลดนมราชการ
Customer Relationships ใสนใจลผกคคาทททมาสจทงสลนคคา และใหคคจาปรถกษาแกนลผกคคา รจบประกจน
คดณภาพสลนคคาและความพถทงพอใจลผกคคา จจดโปรโมทชจทนสจาหรจบลผกคคาเกนาเพสทอใหคลผกคคากลจบมาซสนอ
สลนคคาใหมน
Channels   จจดจจาหนนายผนานสสทอออนไลนธทดกชนองทาง ผนานทางหนคารคาน ศผนยธราชการอจาเภอ
หนองกดงศรท และงานมหกรรม OTOP
Value Propositions สลทงทททลผกคคาทททจะไดครจบความสะดวกสบายพจบในความสวยงามทททเปปน
เอกลจกษณธ สามารถพจบเกซบไดคงนาย พรคอมทจนงนดนมสะบายมากกวนาเสสทอพจบแบบปกตล เนสทองจากททท
นอนมทคดณสมบจตล ทททนดนมสบายและระบายอากาศไดคดท และสามารถใชคงานไดคนาน

Key Activities กระบวนการผลลตทททนอนพจบเสสทอกก มทขจนนตอนดจงนทน
1. เรลทมจากการออกแบบกระเปปา 
2. จจดหาวจสดด และอดปกรณธในการทจาทททกระเปปาเสสทอกก 
3. จจดทจาทททกระเปปาเสสทอกกรผปแบบทจนง 2 แบบ
4. จจดจจาหนนายในพสนนทททตนาง ๆ และสสทอออนไลนธ
Key Resources ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย วจสดด อดปกรณธ ในการทจาทททนอนพจบ และ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65020053 : ศรลนสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การคคนหาสจารวจพสนนทททของหมผนบคานไดคพบวจชพสช “ตคนกก” และนจามาประดลษฐธ ซถทงไดคพบโอกาส

จากจดดเรลทมตคนนจาไปสผนอนาคต

การเลสอกพสชชนลด “ตคนกก” มาประยดกตธใชคใหคเปปนทททนอนพจบ ใหคเปปนประโยชนธประโยชนธสผงสดด 

สรคางรายใหคกจบชดมชน

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ทททนอนพจบเสสทอกกศลลาสลนธดธ

รนยละเออยด : - ทททนอนพจบเสสทอกกลายขลด ขนาด 90×200 ซ.ม - หมอนอลงสามเหลททยมเสสทอกก

ลายขลด ขนาด 50x75x30 ซ.ม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองกดงศรท อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานกลดนมทอเสสทอกกลายขลต บคานโนนศลลา ม.4

ออนไลนฑ : กลดนมทอเสสทอกกลายขลต บ. โนนศลลา ม.4

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Customer Segments กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมภาคตะวจนออกเฉทยงเหนสอ และอาศจยในชดมชนใกลค
เคทยง ไมนจจาจจดเพศ อายด25 ปปขถนนไป กลดนมลผกคคาทททใสนใจเรสทองสดขภาพ และเปปนกลดนมราชการ
Customer Relationships ใสนใจลผกคคาทททมาสจทงสลนคคา และใหคคจาปรถกษาแกนลผกคคา รจบประกจน
คดณภาพสลนคคาและความพถทงพอใจลผกคคา จจดโปรโมทชจทนสจาหรจบลผกคคาเกนาเพสทอใหคลผกคคากลจบมาซสนอ
สลนคคาใหมน
Channels   จจดจจาหนนายผนานสสทอออนไลนธทดกชนองทาง ผนานทางหนคารคาน ศผนยธราชการอจาเภอ
หนองกดงศรท และงานมหกรรม OTOP
Value Propositions สลทงทททลผกคคาทททจะไดครจบความสะดวกสบายพจบในความสวยงามทททเปปน
เอกลจกษณธ สามารถพจบเกซบไดคงนาย พรคอมทจนงนดนมสะบายมากกวนาเสสทอพจบแบบปกตล เนสทองจากททท
นอนมทคดณสมบจตล ทททนดนมสบายและระบายอากาศไดคดท และสามารถใชคงานไดคนาน

Key Activities กระบวนการผลลตทททนอนพจบเสสทอกก มทขจนนตอนดจงนทน
1. เรลทมจากการออกแบบทททนอนพจบเสสทอกก 
2. จจดหาวจสดด และอดปกรณธในการทจาทททนอนพจบเสสทอกก 
3. จจดทจาทททนอนพจบเสสทอกกรผปแบบทจนง 2 แบบ
4. จจดจจาหนนายในพสนนทททตนาง ๆ และสสทอออนไลนธ
Key Resources ทรจพยากรในการผลลตประกอบไปดควย วจสดด อดปกรณธ ในการทจาทททนอนพจบ และ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

จนนนวนรนยไดด : 10,000
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PS65012492 : เปลอชยนบรรจดภพณฑฑปลนสดมและสดมปลน เพชชอเพรชมมสลคตนและดผงดสดควนมสนใจ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.เทคโนโลยทการพลมพธ ทจาใหคเทคโนโลยทการพลมพธบรรจดภจณฑธ สามารถนจาไปสผนการออกแบบ

และพลมพธบรรจดภจณฑธอจจฉรลยะ (smart packaging) ไดค

2.เทคโนโลยทการพจฒนาทางดคานวจสดด ลดการบรรจดภจณฑธพลาสตลกไดครจบความนลยม

อยนางตนอเนสทองเพราะสอดคลคองกจบการใชคชทวลตในปปจจดบจนทททตคองการความสะดวกและรวดเรซว 

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมตจว

รนยละเออยด : ปลาสคมตจว ไดคจากการนจาปลาทจนงตจวมาขอดเกลซด และควจกไสค โดยไมนมทการตจด

หรสอสจบ หมจกคลดกเคลคา (ตามสนวนผสมดคานลนาง) ทลนงไวค1-2 วจน ตามสภาพอากาศ จากนจนนนจา

ออกบรรจดตามนจนาหนจกปลา 1 กลโลกรจมตนอถดง หรสอประมาณ 2-3 ตจวตนอถดง ลงในถดงซทลสผญญา

กาศและตลดฉลาก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองบจว อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปรจบเปลททยนบรรจดภจณฑธสลนคคาปลาสคมพรคอมกจบออกแบบฉลากสลนคคาใหคดผนนาสนใจและทจนสมจยสนง
เสรลมการยสทนขอจดทะเบทยนวลสาหกลจชดมชนเพลทมจจานวนตจวแทนจจาหนนายรคานคคาในชดมชนเพลทมชนอง
ทางการจจาหนนายผนานเพจfacebookกลดนมหนองสามขาปลาสคมbyชาวเกาะมหาราชและออกบผธ
แนะนจาสลนคคา

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000
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PS65019302 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for 
BCG) มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 45 ต.หนองบว อ.หนองกดงศรอ จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1.เทคโนโลยทการพลมพธ ทจาใหคเทคโนโลยทการพลมพธบรรจดภจณฑธปลาสคมถอดกคาง สามารถนจา

ไปสผนการออกแบบและพลมพธบรรจดภจณฑธอจจฉรลยะ (smart packaging) ไดค

2.เทคโนโลยทการพจฒนาทางดคานวจสดด ลดการบรรจดภจณฑธพลาสตลก สนงเสรลมการบรรจด

ภจณฑธพลาสตลกทททหจนมาใหคความสจาคจญกจบการพจฒนาผลลตภจณฑธของตนใหคเปปนมลตรกจบสลทง

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสคมถอดกคาง

รนยละเออยด : ปลาสคมถอดกคางเปปนปลาสคมทททแลนเนสนอปลาออกจากจากกระดผกใหคเปปนแผนนๆ

กนอนหจทนหรสอสจบเปปนชลนนขนาดเลซกหมจกคลดกเคลคาปปน นเปปนกคอนทลนงไวค1-2วจนตามสภาพอากาศ

จากนจนนนจาออกบรรจด2กคอนตนอถดงบรรจดในถดงซทลสดญญากาศและตลดฉลาก เหมาะรจบประทาน

ภายใน 7 วจน หลจงวจนผลลต

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองบจว อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปรจบเปลททยนบรรจดภจณฑธสลนคคาปลาสคมพรคอมกจบออกแบบฉลากสลนคคาใหคดผนนาสนใจและทจนสมจยสนง
เสรลมการยสทนขอจดทะเบทยนวลสาหกลจชดมชนเพลทมจจานวนตจวแทนจจาหนนายรคานคคาในชดมชนเพลทมชนอง
ทางการจจาหนนายผนานเพจfacebookกลดนมหนองสามขาปลาสคมbyชาวเกาะมหาราชและออกบผธ
แนะนจาสลนคคา

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,000
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PS65014798 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑแหนมปลนสดมสนยเดอชยว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : แหนมปลาสคมสายเดททยว (Naem Pla Som Single Line)

รนยละเออยด : ผลลตจากเนสนอปลานจนาจสด (ปลาตองกราย,ปลาสรคอย) ทททผนานการบดละเอทยด

และผสมเครสทองปรดงรสตามสผตรของกลดนมแลควนจามาปปน นเปปนกคอนเลซกพอดทคจา เสรซจแลควจถงนจา

ใบเตยทททจจดเตรทยมไวคมาพจนไขวคกคอนปลคาสคม ใชคระยะเวลา 2-3 วจน จถงรจบประทานไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองสรวง อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : สคมปลาแมนบจงอร

ออนไลนฑ : สคมปลาแมนบจงอร

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners
1. พจฒนาชดมชนอจาเภอหนองกดงศรท
2. กลดนมประมงชาวบคานในชดมชน
3. กลดนมเกษตรกรในชดมชน
4. คผนคคาในการจจดหาปลา
5. โรงนจนาแขซงรดนงอรดณ และนาราไอซธ
6. กลดนมขนสนงสลนคคา (รถ,เรสอ)
Key Activities
1. รจบออเดอรธ
2. จจดซสนอวจตถดดลบ
3. เรลทมการผลลต
4. จจดจจาหนนายตามชนองทางตนาง ๆ 
Value Propositions
1. แปรรผปจากปลานจนาจสดในทคองถลทนททททานยากใหคสามารถทานไดคงนายขถนน
2. มทความพลถทพลถจนควบคดมการผลลตเพสทอรจกษาคดณภาพแหนมปลาสคมสายเดททยว 
3. สามารถรจบประทานไดคทจนงแบบสดกและแบบดลบ
5. ใหคคดณคนาทางโภชนาการเปปนแหลนงโปรตทน 
6. ไมนใสนสารกจนเสทย

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 15,000
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PS65014849 : กนรยกระดพบผลรตภพณฑฑสดมปลนตอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคการออกแบบตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ

องคธความรผคการสรคางสสทอประชาสจมพจนธธ การขายออนไลนธ

เทคโนโลยทคอมพลเตอรธในการออกแบบ เทคโนโลยทดลจลทจลในการขายออนไลนธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : มากกวนา 3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สคมปลาตอง (Orange Fish)

รนยละเออยด : เปปนผลลตภจณฑธทททนจาวจตถดดลบทางการเกษตรทททมทอยผนในชดมชนมาแปรรผปเปปนสคม

ปลาตอง และสรคางมาตรฐาน ใหคกจบผลลตภจณฑธรวมถถงกระบวนการในการขายใหคกจบผผคสนใจใน

ชดมชนเดทยวกจน และชดมชนอสทน อทกทจนงสามารถ สนงไปขายยจงรคานคคา หรสอหคางรคานไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองสรวง อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ปลาสคมแมนบจงอร

ออนไลนฑ : ปลาสคมแมนบจงอร

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เปปนผลลตภจณฑธทททแปรรผปจากปลานจนาจสดในทคองถลทนททททานยากใหคสามารถทานไดคงนายขถนน
มททรจพยากรในการผลลต คสอ วจตถดดลบในกระบวนการผลลต แรงงาน เครสทองจจกร (เครสทองผสม
เครสทองซทน) การขนสนง
มทกลดนมลผกคคาคสอ กลดนมคนทจางาน อายดระหวนาง 20 ปปขถนนไป
มทชนองทางการตลดตนอคสอ ทางเบอรธโทรศจพทธ FACEBOOK หนคารคาน
ตคนทดนในการผลลต 
1. คนาวจตถดดลบ
   - ปลา,เครสทองปรดงรส
2. บรรจดภจณฑธ
   - ใบตอง,ถดงรคอน,หนจงยาง,นจนาแขซง
3. คนาแรง
4. คนาสาธารณผปโภค
รายไดคหลจกทททไดค รายไดคจากหนคารคาน รายไดคจากการขายออนไลนธ รายไดคจากการออกบผทจจด
แสดงสลนคคา
การดจาเนลนแผนธดรกลจ ไดคแกน 1) สรคางมาตรฐานใหคกจบผลลตภจณฑธ 2) สรคาง Story ใหคกจบ
ผลลตภจณฑธ ทจนงดคานตราสลนคคา บรรจดภจณฑธ และเรสทองราวเกททยวกจบผลลตภจณฑธ 3) สรคางสสทอประชา
สจมพจนธธ/สสทอโฆษณาทททดถงดผดและตอบสนองความตคองการของลผกคคา 4) ประชาสจมพจนธธ/โฆษณา
ผลลตภจณฑธในชนองทางตนางๆ ทจนงแบบออนไลนธ และออฟไลนธ 5) บรลหารจจดการขายสลนคคาทจนง

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 35,000
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PS65021111 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรดดดวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1. เครสทองอบลมรคอน (Hot air oven)

2. เครสทองปฟดผนถกสดญญากาศ (Vacuum sealer)

3. ใชคกระบวนการทาง Food Technology เพสทอรจกษาคดณภาพของผลลตภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะมนวงแชนอลทมอบแหคงเสรลมไวตามลน

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธมทลจกษณะเปปนแผนนบาง กรอบนอกนดนมใน รสชาตลอรนอย คลคาย

ทานมะมนวงสด คดณคนาทางโภชนาการสผง เนสทองจากกระบวนการแปรรผปไมนไดคใชนความรคอนสผง 

และมทการเสรลมไวตามลนตนาง ๆ เกซบรจกษาไวคไดคนานโดยไมนตคองแชนเยซน สะดวกและเหมาะทททจะ

จจาหนนายทจนงตลาดในและตนางประเทศ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองหลน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธดรกลจ
Customer Segment – กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมทททอาศจยอยผนทจทวทดกภาคในประเทศไทย ไมนจจากจดเพศ
Customer Relationship – มทการจจดโปรโมชจทนสนวนลดใหคกจบลผกคคา เชนน สนวนลดในการจจดสนง 
เมสทอมทการสจทงซสนอสลนคคาผนานชนองทางออนไลนธ
Channels – จจดจจาหนนายผนานชนองทาง เฟซบด๊ก อลนสตาแกรม และ ตลาดประชารจฐ บรลเวณ
ชดมชนตจาบลหนองหลน
Value Propositions – คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ มะมนวงอบแหคงทททมทคดณประโยชนธมากมาย
อาทลเชนน ชนวยดผแลผลวพรรณและสายตา พรคอมบจารดงกระดผกและฟปน ชนวยในการขจบถนายและยนอย
อาหาร อทกทจนงมะมนวงแชนอลทมอบแหคงเสรลมไวตามลน และมะมนวงผงเมจลก (เครสทองดสทมนจนามะมนวง) ยจง
แปรรผปจากวจตถดดลบของเกษตรกรในชดมชน เพสทอสรคางความเชสทอมจทนใหคกจบผผคบรลโภค
Key Activities – กระบวนการผลลตเรลทมจากการคจดสรรมะมนวงทททมทผลสดกกจาลจงพอดท และนจามา
ผนานกระบวนการผลลตแปรรผป นจามาบรรจดภจณฑธ ซถทงกระบวนการเหลนานทน จะทจาการเกซบขคอมผล เพสทอ
นจามาประกอบการโปรโมทและจจดจจาหนนาย
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบดควย มะมนวงสดกกจาลจงดท แรงงานทททใชคในการ
ผลลต การตลาดและการจจดจจาหนนายสลนคคา
Key Partners – ผผคเกททยวขคองใหคการสนจบสนดนในธดรกลจ จะมทเกษตรกรในชดมชนตจาบลหนองหลน 
บรลษจทขนสนงสลนคคา และ มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ
Cost Structure – ตคนทดนประกอบไปดควย คนาวจตถดดลบ คนาแรงงาน คนาบรรจดภจณฑธ คนาการตลาด 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 4,000
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PS65021115 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรดดดวยเศรษฐกรจ BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

1. เครสทองทจาแหคงแบบแชนเยสอกแขซง (Freezing dryers)

2. ใชคสารไฮโดรคอลลอยดธ ชนวยในการทจาใหคเกลดกระบวนการเอนแคปซผเลชจน เพสทอคงสาร

สจาคจญในผลลตภจณฑธ

3. สามารถนจาผลลตภจณฑธไปชงละลายนจนาพรคอมรจบประทานไดคเลย

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : มะมนวงผงเมจลก

รนยละเออยด : เครสทองดสทมมะมนวงเสรลมไวตามลนและคอลลาเจน ชนลดผงชงดสทมและชนลดนจนา

พรคอมดสทม สนวนผสมทจามาจากมะมนวงทททสกจดมาอยนางเขคมขคน ทจาแหคงดควยเครสทองทจาแหคงแบบ

พนนฝอย และมทการเสรลมไวตามลนเพสทอเพลทมคดณคนาทางโภชนาการ ใชคเปปนผงมะมนวงผสมใน

อาหารชนลดตนางๆ และเครสทองดสทม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.หนองหลน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ชนกลจาปาว

ออนไลนฑ : U2T ตจาบลหนองหลน จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนธดรกลจ
Customer Segment – กลดนมลผกคคาเปปนกลดนมทททอาศจยอยผนทจทวทดกภาคในประเทศไทย ไมนจจากจดเพศ
Customer Relationship – มทการจจดโปรโมชจทนสนวนลดใหคกจบลผกคคา เชนน สนวนลดในการจจดสนง 
เมสทอมทการสจทงซสนอสลนคคาผนานชนองทางออนไลนธ
Channels – จจดจจาหนนายผนานชนองทาง เฟซบด๊ก อลนสตาแกรม และ ตลาดประชารจฐ บรลเวณ
ชดมชนตจาบลหนองหลน
Value Propositions – คดณคนาทททลผกคคาจะไดครจบ คสอ มะมนวงอบแหคงทททมทคดณประโยชนธมากมาย
อาทลเชนน ชนวยดผแลผลวพรรณและสายตา พรคอมบจารดงกระดผกและฟปน ชนวยในการขจบถนายและยนอย
อาหาร อทกทจนงมะมนวงแชนอลทมอบแหคงเสรลมไวตามลน และมะมนวงผงเมจลก (เครสทองดสทมนจนามะมนวง) ยจง
แปรรผปจากวจตถดดลบของเกษตรกรในชดมชน เพสทอสรคางความเชสทอมจทนใหคกจบผผคบรลโภค
Key Activities – กระบวนการผลลตเรลทมจากการคจดสรรมะมนวงทททมทผลสดกกจาลจงพอดท และนจามา
ผนานกระบวนการผลลตแปรรผป นจามาบรรจดภจณฑธ ซถทงกระบวนการเหลนานทน จะทจาการเกซบขคอมผล เพสทอ
นจามาประกอบการโปรโมทและจจดจจาหนนาย
Key Resources – ทรจพยากรในการผลลตประกอบดควย มะมนวงสดกกจาลจงดท แรงงานทททใชคในการ
ผลลต การตลาดและการจจดจจาหนนายสลนคคา
Key Partners – ผผคเกททยวขคองใหคการสนจบสนดนในธดรกลจ จะมทเกษตรกรในชดมชนตจาบลหนองหลน 
บรลษจทขนสนงสลนคคา และ มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ
Cost Structure – ตคนทดนประกอบไปดควย คนาวจตถดดลบ คนาแรงงาน คนาบรรจดภจณฑธ คนาการตลาด 

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 3,000
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PS65015350 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for 
BCG) มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 7 ต.หนองใหญต อ.หนองกดงศรอ จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นวจตกรรมการบรรจดภจณฑธ-บรรจดภจณฑธ เปปนการสนงเสรลมภาพลจกษณธและการตลาดใหคกจบ

ผลลตภจณฑธ  อทกทจนงยจงเพลทมความสะดวกสบายใหคกจบผผคซสนอ และการผลลตบรรจดภจณฑธในยดคนทน ไมนใดค

มองแคนเรสทองความทนทานและความสวยงามเทนานจนน แตนยจงใหคความสจาคจญกจบความยจทงยสนและ

เปปนมลตรตนอสลทงแวดลคอมดควย

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาฝปายทอมสอ

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธผคาฝปายทอมสอ ไดคนจามาแปรรผปเปปนผคาผสน สรคางลวดลายและสทใหคเปปน

เอกลจกษณธและไดคตนอยอดผลลตภจณฑธ คสอสนงออกตนางประเทศ และสามารถนจามาเพลทมมผลคนาไดค

อทกหลากหลายยลทงขถนน เชนน นจามาตจดชดด ทจาเปปนเสสนอผคา  ผคาคลดม กระเปปา  และเครสทองประดจบ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

3 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองใหญน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key partners
- รคานคคาขายของชจาในตจาบล
-  รคานคคาขายของฝากในอจาเภอ
Key Activities 
- พจฒนา(packaging) 
- เพลทมมาตรฐานสลนคคา
Key Resources
- วจสดดในการผลลต
- แรงงานการผลลต
- ชนองทางการจจาหนนายสลนคคา
Value propositions
- มทการออกแบบลวดลายทททเปปนเอกลจกษณธ 
- สามารถปรจบแตนงสลนคคาหรสอบรลการใหคไดคตามความตคองการของลผกคคา
- คจดสรรวจสดดทททมทคดณภาพ
Customer relationships
- รทวลวจากลผกคคา
- การกลจบมาซสนอซจนาของลผกคคา
Channels

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,500
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PS65021730 : โครงกนรขพบเคลชชอนเศรษฐกรจและสพงคมฐนนรนกหลพงโควรจดดวยเศรษฐกรจ BCG(U2T for BCG) 
มหนวรทยนลพยรนชภพฏมหนสนรคนม ทอช 7 ต.หนองใหญต อ.หนองกดงศรอ จ.กนฬสรนธดฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ดคานนวจตกรรม-นจาเสสทอกกสจาเรซจรผปทททเปปนผสน นจามาพจฒนาสลนคคาในรผปแบบตนางๆ เชนน 

กระเปปา  wallpaper ผนจงหคอง  เบาะรองนจทง  ทททรองจาน  เครสทองประดจบ เครสทองใชค และอดปกรณธ

ตกแตนงภายในครจวเรสอน

เทคโนโลยทการพจฒนาทางดคานวจสดด-การดจดแปลงทนอ PVC เพสทอสรคางลวดลายของเสสทอกก 

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกทอมสอ

รนยละเออยด : ผลลตภจณฑธเสสทอกกทอมสอ วจสดดหลจกทททใชคในการผลลตผลลตภจณฑธคสอตคนกก นจาวจสดด

หลจกขถนนลวดลายใหคเปปนเอกลจกษณธ และสามารถตนอยอดจากเดลมททททอเปปนเสสทออยนางเดทยว 

สามารถนจามาเพลทมมผลคนาไดคอทกจากเดลม เชนน กระเปปา เครสทองประดจบ เครสทองใชค และอดปกรณธ

ตกแตนงภายใน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

3 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หนองใหญน อ.หนองกดงศรท จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key partners
- รคานคคาขายของชจาในตจาบล
-  รคานคคาขายของฝากในอจาเภอ
Key Activities 
- พจฒนา(packaging) 
- เพลทมมาตรฐานสลนคคา
Key Resources
- วจสดดในการผลลต
- แรงงานการผลลต
- ชนองทางการจจาหนนายสลนคคา
Value propositions
- มทการออกแบบลวดลายทททเปปนเอกลจกษณธ 
- คจดสรรวจสดดทททมทคดณภาพ
Customer relationships
- รทวลวจากลผกคคา
- การกลจบมาซสนอซจนาของลผกคคา
Channels
- Facebook

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 242 / 267



PS65010657 : เสชนอภสไทปปกลนยดดวยมชอ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

กทททนอผคา

จจกรเยซบผคา

แฟลตฟอรธมออนไลนธ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทภผมลปปญญาและวจฒนธรรมดคานการบรลการ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอภผไทปปกลายดควยมสอ

รนยละเออยด : เสสนอภผไทปปกลายดควยมสอ เปปนเสสนอททททจาจากผคาฝปายและลายปปกทททมทเอกลจกษณธ

เฉพาะของทคองถลทนภผไทคจาบง

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คจาบง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแมนบคานเสสนอภผไทลายปปกมสอ บคานคจาบง ต.คจาบง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : กลดนมแมนบคานเสสนอภผไท ลายปปกมสอ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

แผนธดรกลจเสสนอภผไทปปกลายดควยมสอ เปปนสลนคคาทททมาจากภผมลปปญญาทคองถลทนของบคานภผไทคจาบง
โดยลายผคาทททใชคปปกเยซบมทความสวยงาม ประณทตและมทเอกลจกษณธเฉพาะทคองถลทนซถทงเปปนการเพลทม
รายไดคใหคกจบชดมชนและเปปนการสรคางอาชทพใหคกจบคนในชดมชนอทกทจนงยจงเปปนการตนอยอดสลนคคา
ของชดมชนใหคเปปนทททรผคจจกมากยลทงขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 50,000

หนคา 243 / 267



PS65011876 : สนดกะสรน ทพชวถรชน มอกรน มอใชด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ทนอ PVC

คอมพลวเตอรธ

โทรศจพทธมสอถสอ

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : สาดกะสลน

รนยละเออยด : เสสทอกกททททอดดควยมสอและนจาลายตนาง ๆ จากคอมพลวเตอรธมาประยดกตธใชคในการ

ทจาลายของเสสทอ สามารถตนอยอดไปเปปนสลนคคาอสทน ๆ ไดค เชนน กระเปปา ชดดรองจานและแกคว 

หมวก ฉากประดจบตกแตนงหคอง ฯลฯ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.คจาบง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เสสทอกกทอมสอ บคานโคกศรท ต.คจาบง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

ออนไลนฑ : สาดกะสลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เสสทอกกทอมสอผสานศาสตรธสรคางสรรคธงานภายใตคชสทอแบรนดธ"สาดกะสลน" เปปนสลนคคาหจตถกรรม
จากภผมลปปญญาของชาวบคานภายในทคองถลทนซถทงลายเสสทอมาจากการผสมสามลายตนาง ๆ และมท
การประดลษฐธฟปมทอลายดควยตนเอง เปปนการสรคางรายไดคใหคแกนชาวบคาน โดยชนองทางการจจด
จจาหนนายสลนคคาผนานชนองทางออนไลนธทจาใหคลผกคคาสามารถเขคาถถงไดคงนายรวมถถงเปปนการอนดรจกษธ
และถนายทอดภผมลปปญญาทคองถลทนไปยจงสลนคคา

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 35,000

หนคา 244 / 267



PS65016968 : โครงกนรพพฒนนและออกแบบลนยผดนสไบ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การทจาสทผคาสไบ

การออแบบสายผคาสไบ

การทอผคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาสไบ

รนยละเออยด : ผคาสไบ  ภายใตคแบรนดธ สานไท เปปนผคาสไบทอมสอของกลดนมอาชทพทอผคาพสนน

เมสองตจาบลไคคนดนน เปปนงาน Hand made  มทลวดลายสวยงามเปปนเอกลจกษณธ และมทสทสจนสดใส 

สวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ไคคนดนน อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ผคาสไบ  ภายใตคแบรนดธ สานไท เปปนผคาสไบทอมสอของกลดนมอาชทพทอผคาพสนนเมสองตจาบลไคคนดนน เปปน
งาน Hand made  มทลวดลายสวยงามเปปนเอกลจกษณธ และมทสทสจนสดใส สวยงาม ผผคผลลตสามารถ
ใหคคจาแนะนจาเกททยวกจบ ลวดลาย และสท ของสไบใหคเหมาะ กจบผผคสวมใสน อทกทจนงมทสไบใหคเลสอก หลายสท 
หลายลวดลาย โดยมทกลดนมลผกคคาเปปนวจยทจางาน อายด 30 - 65 ปป รายไดค 9,000 บาท ตนอเดสอนขถนน
ไป และอาศจยอยผนในพสนนทททภาคอทสาน อทสาน มทการจจดจจาหนนายผนานทาง offine คสอ หนคารคาน (กลดนม
อาชทพผคาพสนนเมสอง ตจาบลไคคนดนน)และงานจจดแสดงสลนคคาตนาง ๆ แบบ online คสอ line offcial 
account และ Facebook page

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 4,400

หนคา 245 / 267



PS65016925 : สตงเสรรมและพพฒนนศพกยภนพกนรผลรตและกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑจนกผดนพชนนเมชอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การออกแบบชดด

การทอผคา

การปปกลายผคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสนอพสนนเมสองทอมสอ

รนยละเออยด : เสสนอพสนนเมสองทอมสอ ภายใตคแบรนดธสานไท เปปนเสสนอผคาฝปายทททตจดเยซบจากผคาพสนน

เมสองทอมสอของกลดนมอาชทพทอผคาพสนนเมสองตจาบลไคคนดนน งาน Hand made ปปกลายผคาดควยมสอ

มทลวดลายทททสวยงามเปปนเอกลจกษณธ ใสนสบายระบายอากาศไดคดท สามารถเลสอกสท ลวดลาย

และรผปทรงไดคตามตคองการ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.ไคคนดนน อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : -
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

เสสนอพสนนเมสองทอมสอ ภายใตคแบรนดธ สานไท เปปนเสสนอผคาฝปายทททตจดเยซบจากผคาพสนนเมสองทอมสอของ
กลดนมอาชทพทอผคาพสนนเมสองตจาบลไคคนดนน เปปนงาน Hand made ปปกลายผคาดควยมสอ มทลวดลายททท
สวยงามเปปนเอกลจกษณธ ใสนสบาย ระบายอากาศไดคดท สามารถเลสอกสท ลวดลาย และรผปทรงไดค
ตามตคองการจถงทจาใหคมทขนาดทททพอดทตจวเหมาะกจบผผคสวมใสน ผผคผลลตสามารถใหคคจาแนะนจาเกททยวกจบ
การตจดชดดเพสทอสนวมใสน และยจงสามารถปรจบแกคขนาด หรสอรผปทรง เมสทอใสนแลควไมนพอดทตจว โดยมท
กลดนมเลผกคคาเปปนผผคบรลหารหนนวยงานราชการ ขคาราชการ อายด 30 - 60 ปป รายไดค 15,000 ตนอ
เดสอน ขถนนไป อาศจยอยผนในพสนนทททภาคอทสาน โดยมทการจจดจจาหนนายผนานทาง offine คสอ หนคารคาน (
กลดนมอาชทพผคาพสนนเมสอง ตจาบลไคคนดนน) แบบ online คสอ line offcial account และ Facebook 
page

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 13,200

หนคา 246 / 267



PS65019181 : ผพกสวยหดวยผผนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธ

การจจดการสดขลจกษณะและความปลอดภจยในอาหาร ตามระบบ GMP

การจจดการหลจงการเกซบเกททยว

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

อนหนรปลอดภพย
   สดขอนามจยอาหาร หรสอ กระบวนการควบคดมขจนนตอนการผลลตตจนงแตนตคน

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผจกสวยหควยผถนง

รนยละเออยด : ผจกคะนคาตจดแตนง บรรจด 250 กรจมตนอถดง ไดครจบการรจบรองมาตรฐานการผลลต

พสชอลนทรทยธ (OrganicThailand) จากกรมวลชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณธ ผผค

บรลโภคจะไดครจบประทานผจกอลนทรทยธทททสด สะอาด ปลอดภจย ไมนมทสารเคมท เพสทอสดขภาพทททดทของ

ผผคบรลโภคและคนในครอบครจว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นลคมหควยผถนง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนปลผกผจกปลอดสารพลษสานสายใยรจก ชดมชนบคานนาอดดม

ออนไลนฑ : ผจกสวยหควยผถนง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมวลสาหกลจชดมชนปลผกผจกปลอดสารพลษสานสายใยรจก ชดมชนบคานนาอดดม ต.นลคมหควยผถนง อ.
หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ มทความพรคอมในการปลผกผจกอลนทรทยธในโรงเรสอนปลผกพสช 40 โรงเรสอน 
สามารถปลผกผจกไดคตลอดทจนงปป จถงมทการจจดทจาแผนธดรกลจผจกอลนทรทยธ ภายใตคชสทอ “ผจกสวยหควย
ผถนง” เปปนธดรกลจผจกอลนทรทยธโดยมทรผปแบบธดรกลจเพาะปลผกและจจดจจาหนนายผจกอลนทรทยธตจดแตนง เนคน
การสนงมอบผจกอลนทรทยธทททไมนใชคสารเคมทและปดปยเคมทใดใดตลอดกระบวนการปลผก โดยไดครจบการ
รจบรองมาตรฐานการผลลตพสชอลนทรทยธ (Organic Thailand) จากกรมวลชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณธ ผผคบรลโภคจะไดครจบประทานผจกอลนทรทยธทททสด สะอาด ปลอดภจย ไมนมทสารเคมท 
เพสทอสดขภาพทททดทของผผคบรลโภคและคนในครอบครจว นอกจากนทนเพสทอใหคผผคบรลโภคสามารถหาซสนอรจบ
ประทานไดคอยนางสะดวก จถงเพลทมชนองทางการจจดจจาหนนายในจจงหวจดตนางๆ ทจทวประเทศไทย โดยผผค
บรลโภคสามารถสจทงสลนคคา ตลดตนอสอบถามขคอมผลขนาวสาร และตลดตามกลจกรรมสนงเสรลมการ
ตลาดผนานชนองทางออนธไลนธ Facebook, Instagram และ Line และมทชนองทางออฟไลนธผนาน
โทรศจพทธ นอกจากนทนยจงมทการรนวมกจบพจนธมลตรทางธดรกลจในการจจดหนนายผนานหนคารคาน และ
องคธกรธดรกลจตนางๆ อทกดควย

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 48,000

หนคา 247 / 267



PS65019191 : ปดปยอรนทรอยฑหดวยผผนง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ออกแบบโลโกคและบรรจดภจณฑธ

เครสทองบรรจด

เทคโนโลยทการอจดเมซด

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปดปยอลนทรทยธหควยผถนง

รนยละเออยด : ปดปยอลนทรทยธอจดเมซด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยกาฬสลนธดธ

ต.นลคมหควยผถนง อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : วลสาหกลจชดมชนปลผกผจกปลอดสารพลษสานสายใยรจก ชดมชนบคานนาอดดม

ออนไลนฑ : ผจกสวยหควยผถนง

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กลดนมวลสาหกลจชดมชนปลผกผจกปลอดสารพลษสานสายใยรจก ชดมชนบคานนาอดดม ต.นลคมหควยผถนง อ.
หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ เปปนกลดนมทททมทการปลผกพสชผจกโดยใชคปดปยอลนทรทยธทททผลลตใชคเองภายในกลดนมมา 
โดยทางกลดนมจะนจาเอาเศษผจกทททเหลสอทลนงจากการตจดแตนงผจก เททจบดควยปดปยคอก จากนจนนนจา
ไสคเดสอนททททจาการเพาะเลทนยงเองมาชนวยยนอยในกองปดปยหมจก ซถทงปดปยทททไดคจะผนานกระบวนการยนอย
สลายอลนทรทยวจตถดตนางๆ ภายในลจาไสคของไสคเดสอนดลน แลควจถงขจบถนายเปปนมผลออกมา ลจกษณะ
เปปนเมซดรนวนละเอทยดสทดจา ทททมทธาตดอาหารในรผปทททพสชสามารถนจาไปใชคประโยชนธไดค 
ดคานความพรคอมในการผลลตปดปยอลนทรทยธเพสทอจจาหนนายของกลดนมวลสาหกลจชดมชนปลผกผจกปลอดสาร
พลษสานสายใยรจก มทเศษผจกเหลสอทลนงจากการตจดแตนง แหนแดง ใบไมค และเศษหญคาตนางๆ 
ประมาณ 150 กลโลกรจมตนอเดสอน และเมสทอผนานการผสมกจบปดปยคอกในอจตราสนวน 1:1 จน
ผนานกระบวนการยนอยสลายแลคว จะไดคปรลมาณปดปยอลนทรทยธประมาณ 280 กลโลกรจม ใชคเวลาหมจก
และยนอยสลายประมาณ 1 เดสอน คณะดจาเนลนงานจถงมองเหซนโอกาสในการจจดทจาแผนธดรกลจปดปย
อลนทรทยธอจดเมซด ประกอบกจบพสนนทททชดมชนทททไดครจบผลดชอบภายใตคโครงการขจบเคลสทอนเศรษฐกลจ
และสจงคมฐานรากหลจงโควลดดควยเศรษฐกลจ BCG – U2T for BCG โดยมทการจจดทจาแผนธดรกลจ
ปดปยอลนทรทยธ ภายใตคชสทอ “ปดปยอลนทรทยธหควยผถนง” เปปนธดรกลจปดปยอลนทรทยธอจดเมซดโดยมทรผปแบบธดรกลจ
ผลลตปดปยอลนทรทยธจากการยนอยสลายอลนทรทยวจตถดดควยไสคเดสอนเพสทอใชคแทนปดปยเคมททททมทราคาแพง ผผค
บรลโภคสามารถนจาไปใชคในการบจารดงพสชผจก หรสอตคนไมคตนางๆ ไดค สนงเสรลมการเจรลญเตลบโตของ
พสช บจารดงดลน ดลนรนวนซดย ไมนกนอใหคการเสสทอมเสทยของดลน รวมทจนงผผคบรลโภคไดครจบประทานพสชผจกใน
รผปแบบผจกอลนทรทยธ เพสทอสดขภาพทททดทของผผคบรลโภคและคนในครอบครจว นอกจากนทนเพสทอใหคผผคบรลโภค

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

ลดเวลาในการสรคางผลผลลตเพสทอจจดจจาหนนายสลนคคา / บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 6,000

หนคา 248 / 267



PS65018181 : ผดนยดอมครนม สชบสนนมรดกออสนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการทอผคาดควยมสอ

นวจตกรรมการทจาลวดลายผคาฝปายยคอมคราม

เทคโนโลยทการยคอมครามผคาฝปาย

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

การขนสนงและกระจายสลนคคา

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : "นางนลล" ผคาคราม

รนยละเออยด : การทอผคายคอมครามไดครจบการสสบทอดจากบรรพบดรดษ โดยทจาสทครามและยคอม

ผคาครามเพสทอใชคในการนดนงหนม ดควยการปลผกตคนครามบรลเวณพสนนทททนา ไมนมทการใสนปดปยเคมทและยา

ฆนาแมลง สทสวยเขคมตลดทน ไรคสารเคมท ผผคทอผคามทการพจฒนาฝปมสอขถนนเรสทอยๆ ดควยการพจฒนา

ลวดลายทททแปลกใหมน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองอทบดตร อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

สรคางความรผคความเขคาใจและสรคางการมทสนวนรนวมในการพจฒนาเศรษฐกลจและสจงคมในพสนนทททดควย
เศรษฐกลจ BCG โดยจจดอบรมดคานการตลาดยดคใหมนเพสทอสนงเสรลมกลจกรรมการขาย 
และมทการพจฒนาสนงเสรลมและผลจกดจนผลลตภจณฑธและบรลการ BCG ของชดมชนโดยการพจฒนา
ออกแบบบรรจดภจณฑธใหมน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 249 / 267



PS65022347 : ขดนวเกรอยบผลไมดตนมฤดสกนล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการผลลตขคาวเกรทยบผลไมค

นวจตกรรมการแปรรผปผลไมคเปปนขคาวเกรทยบ

นวจตกรรมสผตรขคาวเกรทยบผลไมค

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   ผลลตภจณฑธผจกและอาหารแปรรผป

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวเกรทยบผลไมค ตรา 9 หนวง

รนยละเออยด : ขคาวเกรทยบผลไมคตามฤดผกาล เปปนขคาวเกรทยบทททผลลตจากผลไมคทททมาจาก

ธรรมชาตล ปลผกแบบธรรมชาตล ไมนฉทดพนนสารเคมท ไมนมทยาฆนาแมลงใดๆทจนงสลนน คจดสรรวจตถดดลบ

อยนางพลถทพลถจน ใสนใจในทดกขจนนตอน จจดทจาโดยกลดนมวลสาหกลจชดมชนเพสทอเพลทมมผลคคาผลลตผลทาง

การเกษตร

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยขอนแกนน

ต.หนองอทบดตร อ.หควยผถนง จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

วลเคราะหธตลาด ความตคองการของกลดนมเปปาหมาย คผนแขนงในสลนคคาประเภทเดทยวกจน
- การสสทอสารการตลาด และวลธทการเขคาถถงกลดนมเปปาหมาย
- วลเคราะหธปปญหาอดปสรรค และโอกาสในการพจฒนาตนอยอด
- พจฒนากระบวนการผลลตใหคมทประสลทธลภาพ 
- แผนการควบคดมวจตถดดลบ
- ปรจบรผปแบบผลลตภจณฑธใหคตรงกลดนมเปปาหมายและความตคองการของตลาด 
- ปรจบบรรจดภจณฑธใหคทจนสมจย เพลทมมผลคนาสลนคคา
- ขยายและเพลทมชนองทางจจาหนนายทจนง off-line และ online
- แผนการเงลนเพสทอการลงทดน การประมาณรายไดค การวลเคราะหธผลตอบแทนทททไดครจบจากการลง
ทดน
- วลเคราะหธผลกระทบตนอผผคมทสนวนไดคสนวนเสทย และสลทงแวดลคอม

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 8,000

หนคา 250 / 267



PS65014698 : ยกระดพบมนตรฐนนกนรแปรรสปผลรตภพณฑฑผดนทอตนนบลกดดโดน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

พจฒนา Packaging Design บรรจดภจณฑธ

เทคโนโลยทปปองกจนการตกสทของผลลตภจณฑธ

การพจฒนาเสคนใยใหคทนตนอความตคองการของผผคบรลโภค

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาผคาแพรวา

รนยละเออยด : กระเปปารผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง  ทททใชควจตถดดลบจากธรรมชาตล- เหมาะ

สจาหรจบของขวจญ ของฝากในโอกาสและเทศกาลตนางๆ- ใชคในชทวลตประจจาวจนไดคคดคมคนา ทจนสมจย

ไมนตกเทรน- แปรรผปจากเสสทอทอมสอลวดลายสวยงาม

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.กดดโดน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปผคาไทย

ออนไลนฑ : กลดนมแปรรผปผคาไทย

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาผคาแพรวา กระเปปารผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง  ทททใชควจตถดดลบจากทคองถลทน เหมาะ
สจาหรจบของขวจญ ของฝากในโอกาสและเทศกาลตนางๆ ใชคในชทวลตประจจาวจนไดคคดคมคนา ทจนสมจยไมน
ตกเทรน  และเปปนการแปรรผปโดยใชคผคาแพรวาเพสทอยกระดจบผลลตภจณฑธ และลวดลายสวยงาม
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด  มทความเปปนอจตลจกษณธของการ
แปรรผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
ชนองทางการตลาดของสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 15,000

หนคา 251 / 267



PS65014723 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑพชนนบดนนเสชชอกกตนนบลกดดโดน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทการปปองกจนการเกลดเชสนอราในผลลตภจณฑธจากเสสทอ

เครสทองจจกในการเยซบ

ฟปมในการทอ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผลลตภจณฑธเสสทอกกแปรรผปทจาเปปนทททนจทง

รนยละเออยด : เสสทอทอบดฟองนจนาพจบไดค  - เหมะกจบการใชคนจทงสมาธล  นจทงทจางานกจบพสนน  นจกเรทยน

นจทงเรทยน    - ทจาความสะอาดงนาย เพทยงใชคผคาชดบนจนาเชซดทจาความสะอาด แลควผถทงใหคแหคง- พจบ

เกซบงนาย  สะดวกพกพา มทสายหลนวเพสทอความสะดวกสบายในการพกพา

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.กดดโดน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : เสสทอกดดโดน

ออนไลนฑ : ตจาบลกดดโดน อจาเภอหควยเมซก จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ผลลตภจณฑธเสสทอกกแปรรผปทจาเปปนทททนจทง เสสทอทอบดฟองนจนาพจบไดค เบาะพจบหนคาเดทยว เหมาะกจบการใชค
นจทงสมาธล  ใชคเปปนอาสนะ รองนจทงสมาธลนจทงทจางานกจบพสนน  นจกเรทยนนจทงเรทยน  นจทงรจบประทานอาหาร  
พจกผนอนหยนอนใจในสถานทททตนาง ๆ  ทจาความสะอาดงนาย เพทยงใชคผคาชดบนจนาเชซดทจาความสะอาด 
แลควผถทงใหคแหคง พจบเกซบงนาย  สะดวกพกพา มทสายหลนวเพสทอความสะดวกสบายในการพกพา
กลดนมเปปาหมายของผลลตภจณฑธ : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด  มทความเปปนอจตลจกษณธของ
การแปรรผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
ชนองทางการจจดจจาหนนาย :       1. งานแสดงสลนคคาของชดมชน   
                                      2. ชนองทางออนไลนธ ซถทงเปปนชนองทางการตลาดใหมนของการขายสลนคคาใน
ชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 3,000

หนคา 252 / 267



PS65017179 : โครงกนรสตงเสรรมและยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑกนรแปรรสปเหยนนนงฟปน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

องคธความรผคดคานการแปรรผปอาหาร

เทคโนโลยทดลจลทจลในการสรคางแบรนดธสลนคคาและตลาดออนไลนธ

-

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกเหซด 3 รส

รนยละเออยด : การแปรรผปเหซดนางฟปา เปปนนจนาพรลกเหซด โดยนจาเทคโนโลยทดคานการแปรรผป

ถนอมอาหารมาชนวยในการพจฒนาและเพลทมมผลคนาสลนคคาชดมชน เพสทอใหคสามารถยกระดจบ

ผลลตภจณฑธใหคขายไดคราคาเพลทมขถนน ในตลาดทททหลากหลาย เพลทมชนองทางการจจดจจาหนนาย เปปน

การสรคางรายไดคหมดนเวทยนในชดมชน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คจาเหมสอดแกคว อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแปรรผปเหซดคจาเหมสอดแกคว

ออนไลนฑ : นจนาพรลกเหซด3รส คจาเหมสอดแกคว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนการตลาด/แผนธดรกลจ
นจนาพรลกเหซด 3 รส
1. ลผกคคากลดนมเปปาหมาย
- ผผคหญลง-ผผคชาย อายด 20-40 ปป
- ผผคทททไมนชอบกลนเนสนอ
- เหมาะสจาหรจบคนทททกลนเจ
2. คดณคนาทททนจาเสนอ
- ความสดใหมนของเหซด
- ความสะอาดในการรจบประทาน
- เปปนอาหารเพสทอสดขภาพ และควบคดมนจนาหนจก
3. ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา
- รคานคคาในชดมชน
- ตลาดนจด
- ขายออนไลนธ
4. สายสจมพจนธธกจบลผกคคา
- จจาหนนายในราคาปลทกและสนง
- การจจดโปรโมชจทน 10 ฟรท 1
- มทการจจดสนงถถงหนคารคาน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สนงเสรลมและสนจบสนดนการทนองเทททยวชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 253 / 267



PS65017286 : โครงกนรเกษตรปลอดภพยดดวยนนนนหมพกชอวภนพจนกวพสดดเหลชอใชด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เทคโนโลยทชทวภาพ

องคธความรผคดคานการทจานจนาหมจกชทวภาพ

-

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจหมดนเวอยนลดกนรใชดพลพงงนนเนดนนนนกลพบมนใชดใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาหมจกชทวภาพ

รนยละเออยด : เกษตรเพาะปลผกดควยสารเคมทซถทงเปปนอจนตรายตนอสดขภาพ ดจงนจนนเพสทอสดขภาพ

ของประชาชนและการบรลโภคอาหรทททปลอดภจยจถงมทการทจานจนาหมจกชทวภาพ เพสทอใชคในการ

เกษตรซถทงเปปนการรจกษาสลทงแวดลคอมสดขอนามจย เปปนแหลนงอาหารทททปลอดภจยและยจงสามารถ

สรคางรายไดคใหคกจบชดมชนไดค

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คจาเหมสอดแกคว อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : -
ออนไลนฑ : นจนาพรลกเหซด3รส คจาเหมสอดแกคว

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

แผนการตลาด/แผนธดรกลจ
นจนาหมจกชทวภาพ
1.ลผกคคากลดนมเปปาหมาย
    - กลดนมเกษตรกร
    - รคานคคาในชดมชน
    - รคานคคาออนไลนธ  เพจ Facebook
2. คดณคนาทททนจาเสนอ
   - ไมนเปปนอจนตรายตนอผผคใชค
   - ชนวยปรจบสภาพความเปปนกรดดนางของดลนและนจนา
   - ชนวยลดตคนทดนในการผลลต
3. ชนองทางการเขคาถถงลผกคคา
   - รคานคคาเกษตร
   - โปรโมทสลนคคาในชดมชน
   - ขายออนไลนธ
4 สานสจมพจนธธกจบลผกคคา
  - จจดจจาหนนายในราคาปลทกและสนง
  - จจดโปรโมชจทนเปปนระยะ
  - มทการจจดสนงถถงหนคารคาน

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

มทสดขภาพดทขถนน ลดโอกาสเกลดการเจซบปฟวย

ลดขยะ/การนจาวจตถดดลบกลจบมาใชคใหมน [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

จนนนวนรนยไดด : 2,000

หนคา 254 / 267



PS65012629 : กนรสรดนงยอดขนยบนควนมแตกตตนงของผลรตภพณฑฑปลนรดนบอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชควจสดดทททสวยงาม

เพลทมมผลคนาสลนคคา

โดดเดนนและแตกตนาง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลารคาบอง

รนยละเออยด : สถานทททในการผลลตบคานคจาใหญน หมผนททท 7 ตจาบลคจาใหญน  อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ 

46170เงลนลงทดน  มทการจจดตจนงกลดนมขถนนมา มทสมาชลกทจนงหมด32คน  และมทการระดมหดคนๆ100

บาท จากสมาชลกในกลดนมเพสทอมาซสนออดปกรณธ วจตถดดลบ และกระปดกบรรจดภจณฑธแรงงานในการทจา 

6-7คน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คจาใหญน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชสทอครงการ : โครงการสรคางยอดขายบนความแตกตนางของผลลตภจณฑธชดมชน เปปาหมาย : สรคาง
ผลลตภจณฑธใหคแตกตนางจากคผนแขนงเพสทอสรคางยอดขาย ผลลตภจณฑธ : ปลารคาบอง ปปญหา 
(Problem) 1. ผลลตภจณฑธในตลาดมทลจกษณะคลคายคลถงกจนทจาใหคแขนงกจนกจนดคานราคา 2. ลผกคคา
จจากจดเฉพาะในชดมชนทคองถลทน ผลกระทบ (Effect) ยอดขายตจทา ทางแกคปปญหา (Solution) 1.
สรคางความแตกตนางดคานผลลตภจณฑธใหคดถงดผดลผกคคามากขถนน 2.จจาหนนายทจนง offine และ online 
ประโยชนธทททไดครจบ (Benefts) ยอดขายเพลทมขถนน สลทงทททอยากทจา (Action) 1.พจฒนาผลลตภจณฑธและ
บรรจดภจณฑธใหคดถงดผดลผกคคา 2.สรคางชนองทางจจาหนนายแบบ online และสนงเสรลม offine ใหคเปปนททท
รผคจจกมากขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 255 / 267



PS65016649 : กนรสรดนงยอดขนยบนควนมแตกตตนงของผลรตภพณฑฑชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชควจสดดทททสวยงาม

เพลทมมผลคนาสลนคคา

โดดเดนนและแตกตนาง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ถจทวตจด

รนยละเออยด : เปปนสลนคคาถจทวตจดทททผลลตโดยคนในชดมชนโดยผลลตมาตจนงแตนปป 2548 โดยใชคแรง

งานผลลตจจานวน 5-6 คน  สถานทททผลลตอยผนทททตจาบลคจาใหญน อจาเภอหควยเมซก จจงหวจดกาฬสลนธดธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.คจาใหญน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดสอน

ชสทอครงการ : โครงการสรคางยอดขายบนความแตกตนางของผลลตภจณฑธชดมชน
เปปาหมาย : สรคางผลลตภจณฑธใหคแตกตนางจากคผนแขนงเพสทอสรคางยอดขาย
ผลลตภจณฑธ : ปลารคาบอง
ปปญหา (Problem) 1. ผลลตภจณฑธในตลาดมทลจกษณะคลคายคลถงกจนทจาใหคแขนงกจนกจนดคานราคา 2. 
ลผกคคาจจากจดเฉพาะในชดมชนทคองถลทน
ผลกระทบ (Effect)   ยอดขายตจทา
ทางแกคปปญหา (Solution)   1.สรคางความแตกตนางดคานผลลตภจณฑธใหคดถงดผดลผกคคามากขถนน   2.
จจาหนนายทจนง offine และ online
ประโยชนธทททไดครจบ (Benefts)    ยอดขายเพลทมขถนน
สลทงทททอยากทจา (Action)   1.พจฒนาผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธใหคดถงดผดลผกคคา    2.สรคางชนองทาง
จจาหนนายแบบ online และสนงเสรลม offine ใหคเปปนทททรผคจจกมากขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

อนดรจกษธและตนอยอดภผมลปปญญาทคองถลทน

จนนนวนรนยไดด : 24,000
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PS65019333 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑชดมชนเพชชอตตอยอดสสตตลนดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เพลทมความตนางดควยการผลลตอลนทผลจมใหคเกลดสททททตนางกจน โดยผลลตจากอลนทผลจมทททแชนฟรทซ จะ

ทจาใหคไดคนจนาอลนทผลจมทททมทสทแดง และผลลตจากอลนทผลจมแชนเยซนจะไดคนจนาอลนทผลจมทททมทสทเหลสอง 

เพสทอเปปนการเพลทมทางเลสอกในการบรลโภค และเปปนการสรคางจดดขายใหคกจบผลลตภจณฑธ

ปรจบปรดงรผปแบบผลลตภจณฑธและบรรจดภจณฑธใหคเหมาะสมเพสทอการจจดจจาหนนาย

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาอลนทผาลจม ออแกนลก, แยมมทท อลนฯ ทรายทอง

รนยละเออยด : นจนาอลนทผาลจม ออแกนลก เปปนผลลตภจณฑธทททผลลตจากอลนทผาลจมผลสด ดควยการ

ตคม ไมนเจสอสารกจนบผด สามารถบรลโภคไดคทจนงแชนเยซนและไมนแชนเยซนแยมมทท อลนฯ ทรายทอง  เปปน

แยมทททผลลตจากลผกอลนทผาลจมผลสดทททตกเกรด ผสมกจบนจนาตาลและมะนาวเพทยงเลซกนคอย เพสทอ

ใหคมทรรสชาตลเปรทนยว

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.ทรายทอง อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

-พจฒนากลยดทธธทางการตลาด
-พจฒนาผลลตภจณฑธเพสทอเพลทมมผลคนา
-สจารวจความตคองการ ตคนทดน แหลนงทททมา สถานทททการผลลต 
-ทดลองใชคนวจตกรรมใหมนๆ เพสทอเปปนการเพลทมจดดขายใหคผลลตภจณฑธ
-จจดหาบดคลากร สถานททท และวจสดดอดปกรณธการผลลต
-ออกแบบผลลตภจณฑธ บรรจดภจณฑธ โลโกค

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 2,400

หนคา 257 / 267



PS65009338 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑพชนนบดนนตนนบลโนนสะอนด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคองคธความรผคของการการออกแบบ

ใชคเทคโนโลยทการปปองกจนการเกลดเชสนอราในผลลตภจณฑธจากเสสทอ ทททสามารถปปองกจนการเกลดเชสนอ

ราไดคเปปนเวลานาน

มทความปลอดภจยตนอคนและสลทงแวดลคอม

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กระเปปาเสสทอกกแฟชจทน

รนยละเออยด : กระเปปารผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง  ทททใชควจตถดดลบจากธรรมชาตล- เหมาะ

สจาหรจบของขวจญ ของฝากในโอกาสและเทศกาลตนางๆ- ใชคในชทวลตประจจาวจนไดคคดคมคนา ทจนสมจย

ไมนตกเทรน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนสะอาด อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กกโนนสะอาด

ออนไลนฑ : กกโนนสะอาด

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

กระเปปาเสสทอกกแฟชจทน กระเปปารผปทรงทจนสมจย  เรทยบ  หรผ  ดผแพง  ทททใชควจตถดดลบจากธรรมชาตล 
เหมาะสจาหรจบของขวจญ ของฝากในโอกาสและเทศกาลตนางๆ ใชคในชทวลตประจจาวจนไดคคดคมคนา ทจน
สมจยไมนตกเทรน  และเปปนการแปรรผปจากเสสทอทอมสอลวดลายสวยงาม

       กลดนมเปปาหมายของผลลตภจณฑธ : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด  มทความเปปนอจตลจกษณธ
ของการแปรรผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
       ชนองทางการจจดจจาหนนาย : 1. งานแสดงสลนคคาของชดมชน   
                                      2. ชนองทางออนไลนธ ซถทงเปปนชนองทางการตลาดใหมนของการขายสลนคคาใน
ชดมชน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางนวจตกรรมใหมนใหคกจบผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 258 / 267



PS65009390 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑพชนนบดนนตนนบลโนนสะอนด

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคองคธความรผคของการการออกแบบ

ใชคเทคโนโลยทการปปองกจนการเกลดเชสนอราในผลลตภจณฑธจากเสสทอ ทททสามารถปปองกจนการเกลดเชสนอ

ราไดคเปปนเวลานาน

เสสทอทอบดฟองนจนารองนจทงเพสทอใหคนดนมตนอการนจทง

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : เสสทอกกรองนจทง

รนยละเออยด : เสสทอทอบดฟองนจนาพจบไดค  Folding seats mats เบาะพจบหนคาเดทยว เหมาะกจบการ

ใชคนจทงสมาธล  ใชคเปปนอาสนะ รองนจทงสมาธลนจทงทจางานกจบพสนน  นจกเรทยนนจทงเรทยน  นจทงรจบประทาน

อาหาร  พจกผนอนหยนอนใจในสถานทททตนาง ๆ  ทจาความสะอาดงนาย เพทยงใชคผคาชดบนจนาเชซดทจาความ

สะอาด

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.โนนสะอาด อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กกโนนสะอาด

ออนไลนฑ : กกโนนสะอาด

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

เสสทอกกรองนจทง เสสทอทอบดฟองนจนาพจบไดค  Folding seats mats เบาะพจบหนคาเดทยว 
- เหมะกจบการใชคนจทงสมาธล  นจทงทจางานกจบพสนน  นจกเรทยนนจทงเรทยน    นจทงรจบประทานอาหาร  พจกผนอน
บหยนอนใจในสถานทททตนาง ๆ  
- ทจาความสะอาดงนาย เพทยงใชคผคาชดบนจนาเชซดทจาความสะอาด แลควผถทงใหคแหคง
- ผลลตภจณฑธเสสทอทอ เยซบบดฟองนจนา
- ใชคสจาหรจบรองนจทงคนเดทยว
- ใชคเปปนอาสนะ รองนจทงสมาธล
- พจบเกซบงนาย  สะดวกพกพา มทสายหลนวเพสทอความสะดวกสบายในการพกพา
       กลดนมเปปาหมายของผลลตภจณฑธ : บดคคลทจทวไปทททสนใจในงานแฮนดธเมด  มทความเปปนอจตลจกษณธ
ของการแปรรผปผลลตภจณฑธจากธรรมชาตล  
       ชนองทางการจจดจจาหนนาย : 1. งานแสดงสลนคคาของชดมชน   
                                      2. ชนองทางออนไลนธ ซถทงเปปนชนองทางการตลาดใหมนของการขายสลนคคาใน
ชดมชน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 20,000

หนคา 259 / 267



PS65014794 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนสรนคดนกลดตมแปรรสปขนมจนกผลรตผลทนงกนรเกษตรตนนบลบผงนน
เรอยงเพชชอเพรชมรนยไดดชดมชนฐนนรนก

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ทจางานรนวมกจนกจบ Chatbot เพสทอใหคมทประสลทธลภาพการใหคบรลการลผกคคาใหคดทยลทงขถนน

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

เรทยนรผคกระบวนการขายอทคอมเมลรธซ มทการสรคางเพจเพสทอขายสลนคคา

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ถจทวตจดสมดนไพร

รนยละเออยด : ถจทวตจดสมดนไพร สะอาดถผกหลจกอนามจย มทประโยชนธตนอรนางกาย วจตถดดลบหลจกทจา

มาจากถจทวลลสง  โดยทจทวไปแลควพสชตระกผลถจทวรวมถถงถจทวลลสงจะมทสารอาหารจจาพวกโปรตทนสผง

และมทเสคนใยอาหารจจานวนมาก จถงมทประโยชนธทจนงในแงนของการขจบถนาย ชนวยบจารดงไขขคอ และ

อทกมากมาย

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 7 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.บถงนาเรทยง อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ประยดกตธใชคจาก กลยดทธธการตลาด 4P  
 Product 1. ตอบโจทยธความตคองการของผผคใชคงาน (Satisfying needs)
             2. จดดขายทททโดดเดนน (Unique Selling Point)
             3. ฟปเจอรธของผลลตภจณฑธ (Feature)
  4. คดณภาพของผลลตภจณฑธ (Quality)
  5. กลลทนอายความเปปนแบรนดธของผลลตภจณฑธ (Branding)
  6. บรรจดภจณฑธของผลลตภจณฑธ (Packaging)
    7. การรจบประกจน (Warranties)
             8. บรลการหลจงการขาย (Services)                                         
Price   1. กลยดทธธการตจนงราคา (Pricing Strategy)
2. รผปแบบการจนายเงลน (Payment Form)
 3. สนวนลด (Discount)

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 10,000

หนคา 260 / 267



PS65016093 : โครงกนรยกระดพบมนตรฐนนสรนคดนขดนวพพนธดฑดอเพชชอเพรชมรนยไดดแกตชดมชนตนนบลบผงนนเรอยง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

เรทยนรผคกระบวนการขายอทคอมเมลรธซ มทการสรคางเพจเพสทอขายสลนคคา

พจฒนา Packaging Design, คดณภาพและมาตรฐานในการบรรจดผลลตภจณฑธ

ทจางานรนวมกจนกจบ Chatbot เพสทอใหคมทประสลทธลภาพการใหคบรลการลผกคคาใหคดทยลทงขถนน

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

เกษตรปลอดภพย
   การตลดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ขคาวหอมมะลล 105

รนยละเออยด : ขคาวหอมมะลล 105  ขคาวพจนธดธดททททหนองบจว เปปนขคาวออแกนลค ขคาวทททไดคจากการ

ผลลตแบบเกษตรอลนทรทยธ ซถทงเปปนวลธทการผลลตทททไมนใชคสารเคมทหรสอสารสจงเคราะหธตนางๆ เปปนตคน

วนา ปดปยเคมท สารควบคดมการเจรลญเตลบโต สารควบคดมและกจาจจดวจชพสช สารปปองกจนกจาจจดโรค–

แมลงและสจตวธ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

4 คน 7 คน 7 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.บถงนาเรทยง อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : 
ออนไลนฑ : 
ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ขคาวพจนธธดททททหนองบจว นจาหลจก 4 P มาใชคพจฒนา 
ผลลตภจณฑธ (Product) จะตคองเปปนผลลตภจณฑธทททถผกตคองตรงตามความตคองการของลผกคคา 
เพราะผลลตภจณฑธเปปนปปจจจยขจนนพสนนฐานทททนจาไปตอบสนองความตคองการสรคางความพถงพอใจใหค
ลผกคคาทททแตกตนางกจน
ราคา (Price) เปปนการกจาหนดราคาของสลนคคาในรผปของมผลคนาผลลตภจณฑธออกเปปนเงลนตรา เพสทอ
ใชคเปปนสลทงจผงใจในการตจดสลนใจซสนอ ทจาใหคเกลดการแลกเปลททยนและเปปนผลตอบแทนจากการดจาเนลน
งาน
การจจดจจาหนนาย (Place of Distribution) เปปนการสนจบสนดนเพสทอใหคเกลดการแลกเปลททยน อจานวย
ความสะดวกดคานเวลาสถานทททและปรลมาณใหคแกนผผคซสนอและผผคขายซถทงนจกการตลาด ตคองพลจารณา
วนาจะนจาผลลตภจณฑธนจนนเสนอขายทททไหน (Where)และใหคใคร (Who)
การสนงเสรลมการตลาด (Promotion) เปปนการตลดตนอสสทอสาร เพสทอเผยแพรนขนาวสารทจนงสามองคธ
ประกอบทททผนานมาไปสผนกลดนมเปปาหมายทางการตลาด เพสทอใหคลผกคคาทราบ ซถทงจะชนวยกระตดคนหรสอจผง
ใจใหคเกลดความตคองการและตจดสลนใจชสนอ สามารถใชควลธทการ ลดแลก แจก แถม ใชคบจตรสะสมแตคม 
หรสอการจจดแคมเปญ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 30,000

หนคา 261 / 267



PS65003000 : กนรผลรตหนตอไมดดอง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ในสนวนของการเผยแพรน ประชาสจมพจนธธ เราสามารถใชคโซเชทยลมลเดทยออนไลนธในการโปรโม

ทสลนคคาทจนงสองประเภทไดค ไมนวนาจะเปปน Facebook

Instagram

Lazada

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   เทคโนโลยทชทวภาพทางอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : หนนอไมคดอง

รนยละเออยด : ชนวยในเรสทองของระบบขจบถนายและมทแคลอรททตจทา เหมาะสจาหรจบคนทททกจาลจงควบ

คดมนจนาหนจก เกซบไดคนานและรจกษาไดคงนาย แตนละบคานควรมทไวคเสรลมหรสอการนจาไปปรดงรสเปปน

อาหารทททจะลบภาพความจจาเจเกนาๆ

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.พลมผล อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ของอรนอยพลมผล - หนนอไมคดอง

ออนไลนฑ : U2T ต.พลมผล อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ตลดตามผลของการบรลโภคสลนคคาทททลผกคคาชสนอไปรจบประทาน วนามทรสชาตลอยนางไร แลควใหคลผกคาททท
ชสนอไปแนะนจาเรสทองรสชาตลแลควนจามาปรจบปรดง จจาหนนายตามรคานคคาหมผนบคานในตจาบลพลมผล จจด
จจาหนนายผนาน Facebook/line/Instagram/หรสอจจาหนนายตลาดนจดในชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,000

หนคา 262 / 267



PS65015623 : กลดวยแผตนกรอบ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคโซเซทยลมทเดทยมาใชคในการขายสลนคคาออนไลนธและมทการขายใหคกจบกลดนมเปปาหมายในชดมชน 

การขายสลนคคาหนคารคาน และใชคระบบ E-commerce มาชนวยในการประชาสจมพจนธธสลนคคา เชนน 

ระบบ E-commerce ของ Facebook Page

Line OA

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : กลควยแผนนกรอบ

รนยละเออยด : ใหคคดณคนาทางอาหารททททานกจนไดคทดกเพศ ทดกวจย มทกลลทนทททหอม และใหครสชาตลททท

หวานอยผนในตจว จถงเหมาะทททจะนจามาเปปนอาหารวนางและของฝาก

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.พลมผล อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ของอรนอยพลมผล - กลควยแผนนกรอบ

ออนไลนฑ : U2T ต.พลมผล อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

มทการออกแบบสตลจกเกอรธ ตราสจญลจกษณธสลนคคาใหคมทความโดดเดนนสวยงาม มทบรรจดภจณฑธททท
เหมาะสมกจบตจวผลลตภจณฑธ
วางแผนการประชาสจมพจนธธสลนคคาผนานชนองทางออนไลนธ
ฝากขายสลนคคาหนคารคานในชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 4,500

หนคา 263 / 267



PS65011652 : โครงกนรยกระดพบผลรตภพณฑฑผดนฝปนยปปกลนยศรอโคตรบสรณฑสสตตลนดออนไลนฑเพชชอกนรเพรชมรนยไดด
ของชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

นจาเทคโนโลยทชนวยสนงเสรลมการขายบนตลาดออนไลนธ อาทลเชนน Fan page

Line

นจาแอปพลลเคชจทน Canva ชนวยในการออกแบบผลลตภจณฑธ และออกแบบโลโกคสลนคคา

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

เศรษฐกรจสรดนงสรรคฑจนกภสมรปปญญนและวพฒนธรรมทดองถรชน
   เทคโนโลยทการออกแบบผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ผคาฝปายปปกลายศรทโคตรบผรณธ

รนยละเออยด : - ตจดเยซบจาก ผคาพสนนเมสองทอมสอ  เนสนอดท สทไมนตก ไมนซทด  ไมนหด ใสนงานบดญ งาน

พลธท ใสนไดคหลากหลายโอกาส- ทนตนอการซจกรทด - ระบายอากาศไดคดท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หควยเมซก อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : กลดนมแมนบคานจจนทรธสนองหลคา

ออนไลนฑ : สลนคคาชดมชนหควยเมซก อจาเภอหควยเมซก จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners- หนนวยงานเทศบาลตจาบลหควยเมซก  และ OTOP ชดมชนในตจาบลหควยเมซก
Key Activities - การสรคางเนสนอหา (Content) ในการโปรโมท และจจาหนนายสลนคคา  การพจฒนา
ตนอยอดผลลตภจณฑธ และการผลลตเพลทมมาตรฐานสลนคคา
Key Resources – การควบคดมการผลลตสลนคคา และการสรคางสสทอโฆษณาสลนคคา
Value Propositions -การสรคางสลนคคาใหคมทมาตรฐาน และจจดจจาหนนายในราคายนอมเยาวธ อทกทจนง
ลผกคคาสจทงซสนอจากออนไลนธอยนางงนาย และสะดวกตอบโจทยธในชนวงสถานการณธโควลด
Costomer Relationships -มทการสรคางระบบสมาชลกทททมทความรผคดคานการผลลตและดคานการขาย
เพลทมมากขถนน เมสทอมทการจจดจจาหนนายสลนคคาสผนทคองตลาด ไดคมทการตลดตามผลลจพธธของสลนคคาเพสทอดผ
แนวโนคมของการตลาดในอนาคต
Channels – ชนองทางในการขายสลนคคา ไดคแกน Social Media  รคานคคาในชดมชน และตลาดชดมชน
Customer Segment -กลดนมเปปาหมายในการจจดจจาหนนายสลนคคา ไดคแกน กลดนมแมนบคาน และกลดนม
สจานจกงานออฟฟฟศ
Cost Structure – สลทงทททควรคจานถงในการผลลตสลนคคา เราตคองคจานถงถถง คนาตคนทดนวจตถดดลบ  คนาแรง
งาน คนาบรรจดภจณฑธ
และคนาการตลาด
Revenue Streams – แหลนงรายไดคในการขายผลลตภจณฑธ ไดคแกน รายไดคจากการวางขายใน
ตลาดชดมชน และรายไดคจาการขายในตลาดออนไลนธ

นจาเทคโนโลยทมาปรจบใชคใหคเกลดประโยชนธ

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางความรผคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 7,000

หนคา 264 / 267



PS65012072 : โครงกนรยกระดพบกนรแปรรสปถพชวลรสงอบเกลชอสสตตลนดออนไลนฑเพชชอกนรเพรชมรนยไดดของชดมชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

การถนายทอดความรผคในการเพลทมชนองทางการขายสลนคคา อาทลเชนนใหคความรผคการขายผนาน 

Facebook การขายฝปาย Line

การนจาแอปพลลเคชจทน canva ใชคในการออกแบบบรรจดภจณฑธ ตกแตนงผลลตภจณฑธ และออกแบบ

โลโกคสลนคคา

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

ถนายทอดเทคโนโลยทการผลลตและบรลการ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : 2-3 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การแปรรผปอาหาร

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ถจทวลลสงอบเกลสอ

รนยละเออยด : - ถจทวลลสงทททถผกคจดพลเศษ เมซดใหญน- ผนานกระบวนการอบ และปรดงรสดควยเกลสอ 

รสชาตลอรนอย กลมกลนอม- บรรจด:  1 ถดง  ราคา: 10 บาท

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หควยเมซก อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : รคานกลดนมแมนบคานจจนทรธสนองหลคา

ออนไลนฑ : สลนคคาชดมชนหควยเมซก อจาเภอหควยเมซก จจงหวจดกาฬสลนธดธ

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

Key Partners- หนนวยงานเทศบาลตจาบลหควยเมซก อจาเภอหควยเมซก จจงหวจดกาฬสลนธดธ และ OTOP 
ชดมชน
Key Activities - การสรคางเนสนอหา (Content) ในการโปรโมท และจจาหนนายสลนคคา  การพจฒนา
ตนอยอดผลลตภจณฑธ และการผลลตเพลทมมาตรฐานสลนคคา
Key Resources – การควบคดมการผลลตสลนคคา และการสรคางสสทอโฆษณาสลนคคา
Value Propositions -การสรคางสลนคคาใหคมทมาตรฐาน และจจดจจาหนนายในราคายนอมเยาวธ อทกทจนง
ลผกคคาสจทงซสนอจากออนไลนธอยนางงนาย และสะดวกตอบโจทยธในชนวงสถานการณธโควลด
Costomer Relationships -มทการสรคางระบบสมาชลกทททมทความรผคดคานการผลลตและดคานการขาย
เพลทมมากขถนน เมสทอมทการจจดจจาหนนายสลนคคาสผนทคองตลาด ไดคมทการตลดตามผลลจพธธของสลนคคาเพสทอดผ
แนวโนคมของการตลาดในอนาคต
Channels – ชนองทางในการขายสลนคคา ไดคแกน Social Media  รคานคคาในชดมชน และตลาดชดมชน
Customer Segment -กลดนมเปปาหมายในการจจดจจาหนนายสลนคคา ไดคแกน กลดนมแมนบคาน และกลดนม
สจานจกงานออฟฟฟศ
Cost Structure – สลทงทททควรคจานถงในการผลลตสลนคคา เราตคองคจานถงถถง คนาตคนทดนวจตถดดลบ  คนาแรง
งาน คนาบรรจภดจณฑธ
และคนาการตลาด
Revenue Streams – แหลนงรายไดคในการขายผลลตภจณฑธ ไดคแกน รายไดคจากการวางขายใน
ตลาดชดมชน และรายไดคจาการขายในตลาดออนไลนธ

ใชคผลผลลตทางการเกษตรใหคเกลดประโยชนธสผงสดด

สรคางความรผคใหคชดมชน

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 2,500
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PS65007845 : สรดนงมสลคตนเพรชมผลรตภพณฑฑอนหนรตนนบลหพวหรน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ผลลตภจณฑธมทความสะอาด ปลอดภจยตนอคนและสลทงแวดลคอม

ลดการเกลดเชสนอราและยสดอายดการเกซบรจกษาไดคนาน

ใชคองคธความรผคของการออกแบบบรรจดภจณฑธ

การสนงเสรลมการขายและการตลาด

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : ปลาสมดนไพรแดดเดทยว

รนยละเออยด : ปลาเขสทอนลจาปาวทททแปรรผปดควยเทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธทททชนวยลด

การเกลดเชสนอราและยสดอายดใหคเกซบรจกษาไวคไดคนานขถนน และเพลทมคดณคนาทางโภชนาการดควย

สมดนไพร ทททจะชนวยใหคปลาแดดเดทยวมทกลลทนหอมอนอนๆ และยจงชนวยเพลทมรสชาตลใหคดทยลทงขถนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวหลน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธบคานหนองโน

ออนไลนฑ : บคานหนองโน ตจาบลหจวหลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

ปลาสมดนไพรแดดเดทยว : ผลลตภจณฑธปลาสมดนไพรแดดเดทยว อรนอย สะอาด ปลอดภจย ถผก
สดขลจกษณะ บรรจดในบรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายดของการเกซบรจกษาปลาแดดเดทยวใหคนานขถนน  ททท
ผนานการยกระดจบคดณภาพของสลนคคาจากการประมง ดควยการนจาปลาเขสทอนลจาปาวมาแปรรผป
ดควยเทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธทททชนวยลดการเกลดเชสนอราและยสดอายดใหคเกซบรจกษาไวคไดค
นานขถนน และเพลทมคดณคนาทางโภชนาการดควยสมดนไพร ทททจะชนวยใหคปลาแดดเดทยวมทกลลทนหอมอนอนๆ 
และยจงชนวยเพลทมรสชาตลใหคดทยลทงขถนน 
กลดมเปปาหมายขอวสลนคคา : บดคคลทจนวไป
ชสทองทางการตลาดสลนคคา : ออนไลนธ ออฟไลนธ

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

สรคางงานสรคางอาชทพ

สรคางรายไดคใหคชดมชน

จนนนวนรนยไดด : 0
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PS65007892 : ยกระดพบมนตรฐนนผลรตภพณฑฑอนหนรตนนบลหพวหรน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรดปโครงกนร

ใชคองคธความรผคของการออกแบบบรรจดภจณฑธ

ลดการเกลดเชสนอราและยสดอายดเกซบรจกษาไดคนาน

ผลลตภจณฑธมทความสะอาด ปลอดภจยตนอคนและสลทงแวดลคอม

การพจฒนาสลนคคาและบรลการใหคมทมผลคนาสผง

การพจฒนาบรรจดภจณฑธ

การยกระดจบมาตรฐานสลนคคาและบรลการ

ระยะเวลนในกนรพพฒนน : ระยะเวลาในการพจฒนา : นคอยกวนา 1 เดสอน

อนหนรปลอดภพย
   การออกแบบและพจฒนาผลลตภจณฑธ

ชชชอผลรตภพณฑฑ/บรรกนร : นจนาพรลกนรกกดคง

รนยละเออยด : นจนาพรลกนรกกดคงเขสทอนลจาปาว อรนอย สะอาด ปลอดภจย ถผกสดขลจกษณะ บรรจดใน

บรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายดของการเกซบรจกษานจนาพรลกไดคนานขถนน

01 : รนยละเออยดผลรตภพนฑฑ/บรรกนร

อนจนรยฑบพญฑรต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดดตตอเดชอน (บนท)

03 : วพตถดประสงคฑและระยะเวลนในกนรพพฒนนสรนคดน/บรรกนร

06 : ผลรตภพณฑฑบรรกนรของทตนนสรดนงคดณคตนใหดกพบชดมชนไดดอยตนงไร

05 : แผนธดรกรจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรดอมออกสสตตลนด

ประชนชน
มหาวลทยาลจยราชภจฏมหาสารคาม

ต.หจวหลน อ.หควยเมซก จ.กาฬสลนธดธ

04 : องคฑควนมรสด/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รผปกนอน รผปหลจงรสปสรนคดน/บรรกนร

ออฟไลนฑ : ผลลตภจณฑธบคานหนองโน

ออนไลนฑ : บคานหนองโน ตจาบลหจวหลน

ควนมพรดอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรสอขายแลคว

นจนาพรลกนรกกดคง : แปรรผปกดคงแขสทอนลจาปาว ตจวโต  เนสนอแนนนๆ เปปนนจนาพรลก อรนอย สะอาด ปลอดภจย 
ถผกสดขลจกษณะ บรรจดในบรรจดภจณฑธทททชนวยยสดอายดของการเกซบรจกษานจนาพรลกไดคนานขถนนดควยการ
ยกระดจบคดณภาพของนจนาพรลกดควยเทคโนโลยทการออกแบบบรรจดภจณฑธทททชนวยลดการเกลดเชสนอรา
และยสดอายดใหคเกซบรจกษาไวคไดคนานขถนน
กลดนมเปปาหมายของสลนคคา : บดคคลทจนวไปทททชสทนชอบในความแซนบ นจว ของนจนาพรลก
ชนองทางการตลาดสลนคคา : ออนไลนธ  ออฟไลนธ

คลดคคนกระบวนการทจางานทททงนายขถนน

เพลทมมผลคนาผลผลลต/ผลลตภจณฑธ/บรลการ

จนนนวนรนยไดด : 20,000
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