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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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

รายงานผลลัพธ์จังหวัดนครราชสีมา มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 7 มหาวิทยาลัย 
ครอบคลุม 289 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 2,531 คน แบ่งเป็น
บัณฑิต 1,257 คน ประชาชน 1,274 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 587 โครงการ 
ที่สอดคล้องและตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 
41 โครงการ ด้านอาหารปลอดภัย 243 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 25 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่ 32 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 246 โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
41 โครงการ

อาหารปลอดภัย
243 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
25 โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้

พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
32 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
246 โครงการ

B

A
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จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
จังหวัดนครราชสีมา

บัณฑิต
1,257 คน

ประชาชน
1,274 คน
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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
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นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม
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สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี
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PS65006083 : แปรรรปจากผผาขาวมผา , ผผาถถงจากผผาไหมและฝฝาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ ไดดแกช 

Facebook

การใชดโปรแกรม หรรอ แอปพลพเคชภพนในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลายและใชดสมจากธรรมชาตพ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แปรรมปจากผดาขาวมดา

รายละเออยด : - ผดาคลลมไหลช ผรนละ 150 บาท          - ผดากภนเปปป อน ผรนละ 70 บาท - กระเปปาถลง

ผดา ใบละ 80 บาท - กระเปปาหมรมด ใบละ 20 บาท - กระเปปายชาม (ผลพตภภณฑฑใหมช)          - ตลตกตา

จากผดาขาวมดา (ผลพตภภณฑฑใหมช)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.แกดงสนามนาง อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กพจกรรมของทมมตจาบลแกดงสนามนาง ครอ ผลพตภภณฑฑ แปรรมปจากผดาขาวมดา เชชน ผดาคลลมไหลช ผดา

กภนเปปป อน กระเปปาถลงผดา กระเปปาหมรมด ทภปงนมปมมการวางแผนทมพจะตชอยอดเปปนกระเปปายชามและตลตกตา (

ทมพมมเอกลภกษณฑ เฉพาะถพพนหรรอสภตวฑตามปปนภกษภตร)  โดยผดาขาวมดานภปนจะยดอมดดวยสมจากธรรมชาตพ 

เพรพอใหดไดดสมสภนและสวดลายทมพมมความแตกตชางและทภนสมภยมากขขปน รวมถขงการออกแบบตราสพน

คดาและแพคเกจทมพมมเอกลภกษณฑ และสวยงาม ควบคมชกภบทพการตลาดทภปงออนไลนฑ และออฟไลนฑ 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 1 / 587



PS65007518 : ปถปยอกนทรอยคชอวภาพอพดเมมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ ไดดแกช 

Facebook

การใชดโปรแกรม หรรอ แอปพลพเคชภพนในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาชชองทางการจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยอพนทรมยฑชมวภาพอภดเมลด

รายละเออยด : ปลปยอพนทรมยฑชมวภาพอภดเมลด  เปปนปลปยทมพมมวภตถลดพบมาจากธรรมชาตพ ไดดแกช ขมปอดอย 

แกลบ กากนจปาตาล รจาอชอน และนจปาหมภกพรชผภก ผลไมดชนพดตชางๆ รมปถชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.แกดงสนามนาง อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สพนคดาทมพทมมตจาบลแกดงสนามนางใหดความสนใจตชอยอดครอ ปลปยอพนทรมยฑชมวภาพอภดเมลด เพราะเปปน

ปลปยทมพไมชมมอภนตรายตชอสลขภาพรชางกายของ มนลษยฑ และไมชทจาลายสพพงแวดลดอม และยภงชชวยเพพพมผล

ผลพตทางการ เกษตร ไดดดม โดยเรพพมกพจกรรมจากการออกแบบตราสพนคดาและทจาการตลาดทภปง

ชชองทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 2 / 587



PS65009459 : นจนาพรกกแหผง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ดดานการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ดดานวพทยาศาสตรฑการอาหาร (Food Science)

ดดานคหกรรมศาสตรฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกตรา“แมชสจาราญ”

รายละเออยด : นจปาพรพกตรา“แมชสจาราญ” มมทภปงหมด 4 สมตร ไดดแกช 1) นจปาพรพกปลานพลฟมสมลนไพร 

2) นจปาพรพกปลานพลฟมสมลนไพรผสมนจปาปลารดา3) นจปาพรพกปลานพลฟมแดดเดมยวสมลนไพร4) 

นจปาพรพกเผากลดง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนสจาราญ อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

รชวมกภบผมดเชมพยวชาญทางดดานคหกรรมศาสตรฑและทางดดานวพทยาศาสตรฑการอาหารจาก

มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมาในการพภฒนาสมตรนจปาพรพกใหดถมกปากผมดบรพโภคมากขขปนจจานวน4

สมตรโดยในชชวงแรกกลลชมเปปาหมายจะเปปนเพศชายและหญพง ทมพมมอายลระหวชาง 30 ปปขขปนไป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 3 / 587



PS65011979 : กลผวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ดดานการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ดดานวพทยาศาสตรฑการอาหาร

ดดานคหกรรมศาสตรฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยหภกมลกฉาบ ตรา “แมชสจาราญ”

รายละเออยด : กลดวยหภกมลกฉาบ ตรา “แมชสจาราญ” มมทภปงหมด 2 รสชาตพ ไดดแกช 1) กลดวยหภกมลก

ฉาบรสดภปงเดพม2) กลดวยหภกมลกฉาบรสหวานใชดวภตถลดพบทมพมมอยมชในตจาบลโนนสจาราญ เปปนวภตถลดพบ

จากธรรมชาตพทมพผชานการคภดสรรมาเปปนอยชางดม  โดยไดดมมการรชวมมรอกภบผมดเชมพยวชาญในการ

ผลพต

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนสจาราญ อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลดวยหภกมลกฉาบรชวมกภบผมดเชมพยวชาญทางดดานคหกรรมศาสตรฑและทางดดานวพทยาศาสตรฑการ

อาหารจากมหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมาในการผลพตกลดวยหภกมลกฉาบใหดถมกปากผมดบรพโภค

มากขขปนจจานวน2สมตรโดยในชชวงแรกกลลชมเปปาหมายจะเปปนเพศชายและหญพง ทมพมมอายล ระหวชาง 30 

ปปขขปนไป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 4 / 587



PS65003198 : ลรกประคบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

5.การใชดนวภตกรรมหมดอรดอนแบบพกพาเพรพอสะดวกตชอการใชดงานของผมดบรพโภค

1.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยสรพอดพจพทภลไดดแกช 

Facebook Fan page U2T ตจาบลบขงพะไล อจาเภอแกดงสนามนาง จภงหวภดนครราชสมมา และ

แอพพลพเคชภพน TikTok: @u2tforbcgbungpalai

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลมกประคบสมลนไพร

รายละเออยด : ใชดวภตถลดพบทมพปลมกในพรปนทมพนจามาตากแหดงแปรรมปหชอสมลนไพรดดวยผดาดพบใหดเปปน

ทรงกลมมมแกนจภบอยมชตรงกลางประโยชนฑครอนจาไปใชดประคบรดอนหรรออลชนแกดอาการปวดเมรพอย

ฟกซจปาอภกเสบแกดผรพนคภนลดการเกรลงของกลดามเนรปอรมดสขกผชอนคลายวพธมการใชดนจาลมกประคบแชช

นจปา10-15นาทมแลดวนขพง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บขงพะไล อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ชชวยสรดางความผชอนคลายของกลพพนหอมสมลนไพรทจาใหดเลรอดหมลนเวมยนลดปปญหากลพพนเทดากลลชม

เปปาหมายเพศชายและหญพงอายล35-70ปปวภยทจางานและวภยเกษมยน

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-6sAHhBzXkybF5BT9ab6XWV87rz5f

ci0

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 5 / 587



PS65012211 : ถถงสมถนไพรแชตเทผาสมถนไพรคลายเมชถอย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3.ใชดระบบคอมพพวเตอรฑและแอพพลพเคชภพนในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

1.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยสรพอดพจพทภลไดดแกช 

Facebook Fan page U2T ตจาบลบขงพะไล อจาเภอแกดงสนามนาง จภงหวภดนครราชสมมา และ

แอพพลพเคชภพน TikTok: @u2tforbcgbungpalai

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถลงสมลนไพรแชชเทดาคลายเมรพอย

รายละเออยด : ถลงสมลนไพรแชชเทดาคลายเมรพอย การผลพตถลงแชชเทดาสมลนไพร  จะใชดวภตถลดพบหลภก

จากพรชสมลนไพรทมพปลมกในพรปนทมพและนจามาอบแหดงและแปรรมป  โดยจะออกแบบถลงสมลนไพรแชช

เทดาใหดมมลภกษณะเปปนถลงผดาดดายดพบสมพเหลมพยมผรนผดา  และบรรจลสมลนไพรตากแหดง  เกลรอ ตามสภด

สชวน กชอนใชดใหดเตรมยมนจปาอลชนใสชภารชนะแชชเทดา  และแชชถลงสมลนไพรลงไป จากนภปนใชดแชชเทดา 10 

นาทม  และสลภบกภบแชชนจปาอลณหภมมพปกตพ  เพรพอใหดเลรอดไดดหมลนเวมยน ลดกลพพนเทดา และเกพดการ

ผชอนคลาย  ดดานกระบวนการพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชาย  จะดจาเนพนการออกแบบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บขงพะไล อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ในปปจจลบภนนมปคนวภยทจางานจะใชดเวลาในการทจางานเฉลมพย 8 - 10 ชภพวโมงตชอวภน “เทดา” จขงเปปนอวภยวะ

ทมพถมกใชดงานอยชางหนภก  สชงผลใหดคนวภยทจางานมภกเกพดปปญหาสลขภาพทมพเกพดจากเทดามากขขปน  

ผลพตภภณฑฑถลงแชชเทดาสมลนไพรคลายเมรพอยจขงเปปนสพนคดาทมพจะชชวยใหดเกพดการผชอนคลายความเมรพอย

ลดา  โดยการผลพตถลงสมลนไพรแชชเทดาคลายเมรพอย จะใชดวภตถลดพบหลภกจากสมลนไพรพรปนบดานทมพปลมก

ไดดในพรปนทมพและนจามาแปรรมป และจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑแพลตฟอรฑม ไดดแกช Facebook 

Fanpage, Tiktok, Shopee, Lazada, Line และฝากวางจจาหนชาย ณ หนชวยงานทดองถพพน ไดดแกช 

องคฑการบรพหารสชวนตจาบลบขงพะไล โรงพยาบาลสชงเสรพมสลขภาพตจาบล และการออกบมธตลาด

นภดชลมชน  กลลชมลมกคดาเปปาหมาย ไดดแกช เพศชายและหญพงทมพมมอายลระหวชาง 35-70 ปป  วภยทจางาน/

วภยเกษมยณ  และนภกทชองเทมพยวทภพวไป  จลดเดชนของผลพตภภณฑฑครอ พกพางชาย ใชดงานสะดวก คลดมคชา 

และราคาไมชแพง นอกจากนมปทางโครงการไดดมมการวางแผนดดานการสชงเสรพมการปลมกสมลนไพร

หายากเพรพอสรดางความยภพงยรน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 6 / 587



PS65017365 : โครงการทรพพยคไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด ดดานทจาการตลาดการขายแบบ Online และ Offine

องคฑความรมด ดดาน ปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมด ดดาน อนลรภกษณฑภมมพปปญญาทดองถพพน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทรภพยฑไพร

รายละเออยด : ลมกประคบสมลนไพร มมสรรพคลณ บรรเทาอาการปวดเมรพอยกลดามเนรปอ แกดฟกชจปา 

ผลพตจากสมลนไพรหลายชนพดพพมเสนนจปา มมสรรพคลณ ใชดบรรเทาอาการวพงเวมยนศมรษะ เคลลด

ขภดยอก ใชดสมดดมหรรอทาเมรพอตดองการยาหมชอง มมสรรพคลณ บรรเทาอาการปวด บวม อภกเสบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บขงสจาโรง อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนคนรภกสมลนไพร

ออนไลนค : U2T ตจาบลบขงสจาโรง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทจาการประชาสภมพภนธฑสพนคดาใหดเปปนทมพรมดจภกมากขขปน และทจาการตลาดการขายแบบ offine และเพพพม

ชชองทางการขายแบบ online

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 7 / 587



PS65017375 : โครงการผลกตภพณฑคจากกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานออกแบบบรรจลภภณฑฑและผลพตภภณฑฑ

องคฑความรมดดดานทจาการตลาดการขายแบบ Online และ Offine

องคฑความรมดดดานการประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑจากตดนกกตจาบลบขงสจาโรง

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑจากตดนกกทมพมมในทดองถพพน เปปนงาน Handmade ทมพชาวบดานนจามา

ผลพตสพนคดาเพรพอจภดจจาหนชาย อาทพเชชน เสรพอกก ทมพรองเเกดวนจปา และหมวกสาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บขงสจาโรง อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : จภกสานบขงสจาโรง

ออนไลนค : U2T ตจาบลบขงสจาโรง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- สชงเสรพมการขายในรมปแบบ online และ offine ใหดเปปนทมพรมดจภกเพพพมมากขขปน

- สรดางบรรจลภภณฑฑใหดกภบสพนคดาเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 8 / 587



PS65009698 : โครงการลรกประคบธพญพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมการแปรรมปผดาทอเปปนลมกประคบธภญพรช

องคฑความรมดดดานการออกแบบตราสภญลภกษณฑสพนคดา

องคฑความรมดดดานการสรดางแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลมกประคบธภญพรช

รายละเออยด : ลมกประคบธภญพรชหรรอลมกประคบไมโครเวฟ เปปนการพภฒนาผลพตภภณฑฑจากผดา

ทอ/ผดาขาวมดา ดดวยการตภดเยลบผดาทอ/ผดาขาวมดาเปปนรมปปลา/สภตวฑอรพนๆใหดมมทมพสจาหรภบใสชธภญพรช 

จากนภปนนจาเมลลดธภญพรช(ขดาวสาร/ถภพวเขมยว/ถภพวเหลรอง)เขดาไปใสช การใชดงานเพมยงนจาลมกประคบ

ไปใหดความรดอนดดวยไมโครเวฟ กจาลภงไฟ 800 Watt นาน 1-2 นาทม กชอนนจามาประคบบรพเวณทมพ

ปวดเมรพอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมสลก อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอผดาบดานโนนฟปกทอง

ออนไลนค : ไมชมม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จภดทจาสพนคดาใหดมมความโดดเดชน เปปนเอกลภกษณฑสวยงาม  ในราคาทมพลมกคดาพอใจและยอมรภบไดด 

เปปนสพนคดาทมพเหมาะกภบทภกเพศทลกวภยจภดจจาหนชายสพนคดาถขงผมดบรพโภค ผชานทางชชองทางออนไลนฑ 

เชชน เพจ Facebook และ Shopee โดยมมการนจาเสนอโปรโมชภพนทมพคลดมคชา ลดราคา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 9 / 587



PS65010551 : โครงการกลตองใสตของจากเสชถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานการแปรรมปเสรพอทอเปปนกลชองเกลบของ

องคฑความรมดดดานการออกแบบตราสภญลภกษณฑสพนคดา

องคฑความรมดดดานการออกสรดางแฟลตฟอรฑมขายสพนคดาออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลชองใสชของจากเสรพอทอ

รายละเออยด : กลชองใสชของจากเสรพอกก เปปนการแปรรมปเสรพอกกเปปนผลพตภภณฑฑ กลชองใสชของ

หรรอกลชองเกลบของทมพสามารถใชดในบดานเรรอนหรรอใชดเกลบของบนยานพาหนะไดด ดดวยการนจา

เสรพอทอมาตภดเยลบเปปนกลชองเกลบของ ทมพมมทภปงฝาปปดและฝาเปปด เพรพอสะดวกตชอการใชดงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมสลก อ.แกดงสนามนาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอเสรพอกกบดานโนนสมงอภมพวภน

ออนไลนค : ไมชมม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จภดทจาสพนคดาใหดมมความโดดเดชน เปปนเอกลภกษณฑสวยงาม  ในราคาทมพลมกคดาพอใจและยอมรภบไดด จภด

จจาหนชายสพนคดาถขงผมดบรพโภค ผชานทางชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ Facebook และShopee โดยมม

การนจาเสนอโปรโมชภพนทมพคลดมคชา ลดราคา หรรอมมบรพการสชงฟรม เพรพอดขงดมดความสนใจของลมกคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,600

หนดา 10 / 587



PS65020043 : กระเปปาผผาขามสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภย สรดางแบรนฑใหดผลพตภภณฑฑ

. การนจาเศษผดามาประยลกคฑเปปนกระเปปาผดา

การทจาการตลาด ผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาผดาขามสอ

รายละเออยด : กระเปปาผดาขนาด20x5เซนตพเมตรออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและ

นวตภกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย มมความหลากหลาย ใชด ประโยชนฑไดดจรพง ผลพต

ดดวยความประณมต และมมมาตรฐานการผลพตเพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด 

จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑและออฟไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมผมดสมงอายลตจาบลขามทะเลสอ

ออนไลนค : ขามสอ คอนเซลปตฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระเปปาผดาพวงพยอมใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน 

กระเปปาอเนกประสงคฑ สามารถใสชของไดดอยชางหลากหลาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการทจากระเปปาผดาพวงพยอม

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมหภตถกรรมกระเปปาผดาพวงพยอม

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 11 / 587



PS65020077 : ยาดมสมถนไพรขามสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาสมลนไพรทมพมมคลณภาพสมงมาใชดเพรพอใหดไดดผลพตภภณฑฑทมพมมประสพทธพภาพสมงสลด

การทจาการตลาด ผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภย สรดางแบรนฑใหดผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาดมสมลนไพรขามสอ

รายละเออยด : ออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย มมความนชาสนใจ เพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพ

ลตฟอรฑมการขายออนไลนฑทลกชชองทางและออฟไลนฑ ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และ

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมผมดสมงอายลตจาบลขามทะเลสอ

ออนไลนค : ขามสอ คอนเซลปตฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑยาดมสมลนไพรขามสอใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการทจายาดมสมลนไพร

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมวพสาหกพจชลมชน ยาดมสมลนไพร

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,100

หนดา 12 / 587



PS65025619 : ผลกตภพณฑคนจนาพรกกปลารผาบองสถก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจคลณภาพผลพตภภณฑฑและโภชนาการ

ใชดอลปกรณฑเครรพองผสม สจาหรภบขภปนตอนการปรลงรส/ใชดอลปกรณฑเครรพองชภพง สจาหรภบบรรจลสพนคดา

ลงในบรรจลภภณฑฑใหดมมปรพมาณทมพเทชากภน

ใชดคอมพพวเตอรฑกราฟฟปกเพรพอออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซชบบอง

รายละเออยด : ปลารดาบองสลก ซขพงมมกรรมวพธมในการผลพตโดยคภดสรรวภตถลดพบจากปลาสดทมพนจา

มาหมภกเปปนปลารดา จากนภปนนจามาปรลงรสกภบสมลนไพรพรปนบดานและผภดใหดสลกดดวยวพธมการทมพมม

คลณภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บขงอดอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานกลชมพะยา ต.บขงอดอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : สมรศรม แซชบนภว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จภดหาบลคลากรดดานการออกแบบผลพตภภณฑฑและพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมมาตรฐาน เพรพอใหดไดด

บรรจลภภณฑฑและโลโกดทมพเขดากภบผลพตภภณฑฑ จากนภปนเพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด 

จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ โดยการประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 17,000

หนดา 13 / 587



PS65025623 : พรมเชมดเทผากลถตมแมตบผานดอนมะเกลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

อลปกรณฑเครรพองมรอสจาหรภบถภกทอ

ใชดคอมพพวเตอรฑกราฟฟปกเพรพอออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกด

อลปกรณฑเครรพองมรอสจาหรภบบรรจลสพนคดาลงในบรรจลภภณฑฑทมพออกแบบ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมเชลดเทดากลลชมแมชบดานดอนมะเกลรอ

รายละเออยด : พรมเชลดเทดาทมพประดพษฐฑจากเศษผดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บขงอดอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานดอนมะเกลรอ

ออนไลนค : พรมเชลดเทดากลลชมแมชบดานดอนมะเกลรอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดหาบลคลากรดดานการออกแบบผลพตภภณฑฑและพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมมาตรฐาน เพรพอใหดไดด

บรรจลภภณฑฑและโลโกดทมพเขดากภบผลพตภภณฑฑ จากนภปนเพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด 

จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ โดยการประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 16,000

หนดา 14 / 587



PS65026058 : ยจาเสผนหมอถโคราชบผานนจนาฉตา (ปฝาอผวน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการถนอมอาหารแบบผสมผสาน

เทคโนโลยมการพาสเจอรฑไรซฑนจปายจาเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

เทคโนโลยมการบรรจลภภณฑฑเพรพอยรดอายลการเกลบผลพตภภณฑฑอาหาร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยจาเสดนหมมพโคราชบดานนจปาฉชา (ปปาอดวน)  Korat Rice Noodles Salad 

Ban Nam Cha by Aunt Aun

รายละเออยด : เสดนหมมพโคราชพรดอมนจปายจาเสดนหมมพโคราชทจาจากแปปงขดาวจดาว เปปนสพนคดาจาก

วพสาหกพจชลมชนผลพตภภณฑฑหมมพนจปาฉชา ตจาบลโปปงแดง อจาเภอขามทะเลสอ จภงหวภดนครราชสมมา 

ดจาเนพนการผลพตและจภดจจาหนชายโดยนางโฉมยง ประพพณ และนจปายจาเปปนสมตรลภบเฉพาะของ

นางโฉมยง คพดคดนขขปนเอง มมการคภดสรรวภตถลดพบทมพมมคลณภาพเปปนอยชางดม  ภายในซองประกอบ

ดดวย เสดนหมมพโคราช 50 กรภม นจปายจา 40 กรภม ปลาปปน 6 กรภม พรพกปปน 0.7 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โปปงแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ยจาเสดนหมมพโคราชบดานนจปาฉชา ปปาอดวน

ออนไลนค : ยจาเสดนหมมพโคราชบดานนจปาฉชา ปปาอดวน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑนจปายจาใหดมมความสะดวก งชายตชอการรภบประทาน

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- วางแผนออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑบนแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ

สพงหาคม 2565

-วางแผนและดจาเนพนการขอรภบรองมาตรฐานผลพตภภณฑฑ ไดดแกช อย. และ มผช.

-วางแผนการผลพตสพนคดาและหาชชองทางการจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

-ดจาเนพนการผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

-ดจาเนพนการผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑและจภดจจาหนชายบนแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ ไดดแกช Facebook 

Page, Line shopping และ TikTok shop

-ขยายชชองทางการตลาดโดยใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ,Content Marketing ,Sale 

Promotion ในการสรดางการรภบรมด สรดางภาพลภกษณฑ และยอดขายใหดแกชธลรกพจ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 150,000

หนดา 15 / 587



PS65026090 : นจนายจาเสผนหมอถโคราชสจาเรมจรรป (ปฝาอผวน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการถนอมอาหารแบบผสมผสาน

เทคโนโลยมการบรรจลภภณฑฑเพรพอยรดอายลการเกลบผลพตภภณฑฑอาหาร

เทคโนโลยมการพาสเจอรฑไรซฑนจปายจาเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายจาเสดนหมมพโคราชสจาเรลจรมป (ปปาอดวน) Spicy Sauce for Korat 

Noodle Salad by Aunty Aun

รายละเออยด : นจปายจาสจาเรลจรมปพรดอมปรลงคพดคดนโดยนางโฉมยง ประพพณ มมการคภดสรรวภตถล

ดพบทมพมมคลณภาพเปปนอยชางดมเกพดเปปนสมตรลภบเฉพาะ สามารถใชดยจาไดดทภปงเสดนหมมพ เสดนบะหมมพกขพง

สจาเรลจรมป และเสดนขนมจมน ภายในซองประกอบดดวย นจปายจา 44 กรภม ปลาปปน 6 กรภม พรพกปปน 

0.8 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โปปงแดง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ยจาเสดนหมมพโคราชบดานนจปาฉชา ปปาอดวน

ออนไลนค : ยจาเสดนหมมพโคราชบดานนจปาฉชา ปปาอดวน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

-วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑนจปายจาใหดมมความสะดวก งชายตชอการรภบประทาน

-วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

-วางแผนออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑบนแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ

สพงหาคม 2565

-วางแผนและดจาเนพนการขอรภบรองมาตรฐานผลพตภภณฑฑ ไดดแกช อย. และ มผช.

-วางแผนการผลพตสพนคดาและหาชชองทางการจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

-ดจาเนพนการผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

-ดจาเนพนการผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

-ประชาสภมพภนธฑและจภดจจาหนชายบนแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ ไดดแกช Facebook Page, 

Instagram shopping, Line shopping และ TikTok shop

-ขยายชชองทางการตลาดโดยใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ,Content Marketing ,Sale 

Promotion ในการสรดางการรภบรมด สรดางภาพลภกษณฑ และยอดขายใหดแกชธลรกพจ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 16 / 587



PS65022463 : ผลกตภพณฑคแปรรรปสมถนไพร ชาใบขลรต ต.พพนดถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดพลภงงานแสงอาทพตยฑในการอบ นวภตกรรมเตาอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

วพเคราะหฑหาสารตกคดางในผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑแปรรมปสมลนไพร ชาใบขลมช ต.พภนดลง

รายละเออยด : ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชา

สภมพภนธฑสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.พภนดลง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนโคราชจมโอพารฑคสมลนไพรพรปนถพพนพภนดลง

ออนไลนค : ชพลชม ลงเดพพน เดพพนดพนเกลรอ ณ พภนดลง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑ ใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมด สวยงาม มมระดภบ ผลพต

สพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดา

รดานและออนไลนฑ ขยายชชองทางการตลาด เชชน Facebook Youtube Instragram Tiktok 

ฯลฯ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 14,900

หนดา 17 / 587



PS65022499 : วกสาหกกจชถมชนโคราชจอโอพารคคเกลชอสกนเธาวคพพนดถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

วพเคราะหฑหาคลณคชาทางโภชนาการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

ใชดสรพอการตลาดออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑจากเกลรอสพนเธาวฑ ต.พภนดลง

รายละเออยด : ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชา

สภมพภนธฑสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.พภนดลง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนโคราชจมโอพารฑค

ออนไลนค : ชพลชม ลงเดพพน เดพพนดพนเกลรอ ณ พภนดลง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑ ใหดมมความนชาสนใจ 

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและออนไลนฑ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ

บรพการศมนยฑการเรมยนรมดการผลพตเกลรอสพนเธาวฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 18 / 587



PS65026375 : จพกสานแมตบผานสามพคคอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมสรพอสารชชองทางออนไลนฑในการตพดตชอสภพงซรปอสพนคดา

เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑดดวยคอมพพวเตอรฑกราฟฟปก

เทคโนโลยมในการเชดาถขงสรพอเพรพอหาชชองทางไอเดมยในการออกแบบผลพตภภณฑฑ รวมถขงการจภด

อบรมเพพพม แนวคพดและความเขดาใจในการสรดางสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : จภกสานแมชบดานสามภคคม

รายละเออยด : ออกแบบ logo และ sticker ในการตกแตชงบรรจลภภณฑฑและมองหาแนวทางใน

การจภดอบรมหรรอหาขดอมมลชลดความรมดเพรพอสชงเสรพมใหดผมดผลพตมมแนวคพดและไอเดมยเกมพยวกภบการ

สรดางชพปนงานเพพพมมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสภมมาชมพบดานหนองสรวงสามภคคม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เดรอน ก.ค. : 1.วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ 2.ออก

แบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

เดรอน ส.ค. : 1.ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2.ประชาสภมพภนธฑสรดาง

การรภบรมดธลรกพจหนองสรวงจภกสาน

เดรอน ก.ย. : 1.ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2.ขยายชชองทางการ

ตลาด 3.ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกช

ธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,852

หนดา 19 / 587



PS65026384 : นจนาพรกก แมตมะลก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมสรพอสารชชองทางออนไลนฑในการตพดตชอสภพงซรปอสพนคดา

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยคอมพพวเตอรฑกราฟฟปก

เทคโนโลยมในการตรวจสอบคลณภาพวภตถลดพบเพรพอทจาขดอมมลโภชนาการ ผชานการสนภบสนลนจาก

มหาวพทยาลภย เทคโนโลยมสลรนา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพก แมชมะลพ

รายละเออยด : นจปาพรพกแมชมะลพ สมตรนจปาพรพกกลดงเสมยบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองสรวง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นจปาพรพกแมชมะลพ

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความประทภบ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 20 / 587



PS65005259 : ดผวงมะพรผาวในกะละมพง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

อบรมอมคอมเมพรฑซ101/กลยลทธฑราคา

พภฒนา Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพและใกลดเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดดวงอบสมลนไพร

รายละเออยด : ดดวงอบสมลนไพรขนาด 30 กรภม ราคาขาย 50 บาทตชอชพปน ไมชใสชสารกภนเสมย

สามารถเกลบไดด 5-7 วภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การเลมปยงดดวงมะพรดาวในกะละมภงเปปนการสรดางรายไดด เลมปยงงชาย ขายไดดราคาและใชดเวลาในการ

เลมปยงไมชนาน เราจขงไดดคพดคดนนจาดดวงทมพเลมปยงมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑดดวงอบสมลนไพรเพรพอสรดาง

มมลคชาเพพพม ผลพตภภณฑฑดดวงอบสมลนไพรเปปนผลพตภภณฑฑทมพผชานกรรมวพธมแปรรมปในการอบใหดผมด

บรพโภคพรดอมรภบประทานเพรพอใหดสอดคลดองกภบความตดองการของผมดบรพโภคและจะพภฒนา

ผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพและเขดาถขงผมดบรพโภคงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 21 / 587



PS65007741 : กลผวยตากบผานรกมบบง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตมดอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

การใชดโปรแกรม canva ในการนจาเสนอสพนคดา

การอบรมอมคอมเมพรฑซ101

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยตาก

รายละเออยด : กลดวยตากทมพทจามาจากกลดวยนจปาวดา อบดดวยตมดอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ธลรกพจกลดวยตากเปปนธลรกพจในชลมชนทมพกลลชมแมชบดานหมมชบดานรพมบขงรชวมกภนสรดางผลพตภภณฑฑแปรรมป

กลดวยเพรพอใหดคนในชลมชนมมรายไดด เราอยากใหดผลพตภภณฑฑชพปนนมปเขดาถขงผมดบรพโภคทลกเพศ ทลกวภย และ

จะพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพมากขขปนและเขดาถขงผมดบรพโภคใหดงชายขขปนเพรพอเพพพมยอดขายใหดกภบ

กลลชมแมชบดาน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 22 / 587



PS65009649 : สผมปลานผอย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล Facebook 

fan page  ปลาสดม ตรา สดมปลานดอย

การพภฒนาชชองทางทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกดและการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดม

รายละเออยด : ปลาสดม เปปนการแปรรมปอาหารจากปลาสด เครรพองปรลงหลภกประกอบดดวย ปลา 

เกลรอ กระเทมยม ขดาวสลก ผสมกภนหมภกจนมมรสชาตพเปรมปยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชมวขก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปปจจลบภนดดวยสภาพแวดลดอมทมพเปลมพยนไปและปปญหาอมกหลายประการ เชชน การเกพดภภยแลดง ผล

ผลพตจจาหนชายไดดราคาทมพตกตจพา สชงผลกระทบตชอการดจาเนพนชมวพตของเกษตรกรผมดมมรายไดดนดอย 

เนรพองจากรายไดดสชวนใหญชขขปนอยมชกภบราคาของผลพตผลทางการเกษตรคนในชลมชนสชวนใหญช

ประกอบอาชมพเกษตรกร ทจาไรช ทจานา เลมปยงสภตวฑและคดาขาย  ซขพงในชชวงทมพวชางจากการทจาเกษตรมม

เกษตรกรทมพหารายไดดเสรพมดดวยการใชดวภตถลดพบทมพมมอยมชในชลมชนมาแปรรมปจขงไดดมมความสนใจการ

แปรรมปผลพตภภณฑฑปลาสดม และจจาหนชายเกพดเปปนรายไดดเสรพมทมพใชดจชายภายในครภวเรรอนสชวนมาก

ปลาสดมไดดจากการแปรรมปปลานจปาจรด ปลาทมพนพยมนจามาทจาปลาสดม เชชน ปลาตะเพมยน ปลานพล และ

ปลาสวาย เปปนตดน ปลาสดมเปปนผลพตภภณฑฑหมภกดองทมพมมรสชาตพเปรมปยวทมพเปปนเอกลภกษณฑและจภด

เปปนอาหารทมพมมคลณคชาทางโภชนาการ เนรพองจากมมโปรตมน วพตามพน และแรชธาตลสมง แตชไมชเหมาะตชอผมด

ปปวย โรคไตและความดภนโลหพตสมง BCG เปปนการพภฒนาเศรษฐกพจในรมปแบบใหมช ประกอบไปดดวย

เศรษฐกพจหลภก 3 ดดาน ทมพจะตดองขภบเคลรพอนไปพรดอมๆกภนB = เศรษฐกพจชมวภาพ(Bio 

Economy),C = เศรษฐกพจหมลนเวมยน(Circular Economy),G = เศรษฐกพจสมเขมยว(Green 

Economy) • B = เศรษฐกพจชมวภาพ(Bio Economy) การนจาความรมดเทคโนโลยมและนวภตกรรม

มาพภฒนาตชอยอดจากฐานความเขดมแขลงเดพมนภพนกลครอ ทรภพยากรชมวภาพหรรอผลผลพตทางการ

เกษตรเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา • C = เศรษฐกพจหมลนเวมยน(Circular Economy) การนจา

ทรภพยากรมาใชดใหดเกพดประโยชนฑสมงสลดและคลดมคชาทมพสลดทมพสจาคภญครอการมลชงไปทมพ ZERO WASTE 

หรรอการลดปรพมาณของเสมยใหดนดอยลงหรรอเทชากภบศมนยฑดดวยการปรภบกระบวนการผลพต • G = 

เศรษฐกพจสมเขมยว(Green Economy)การมลชงเนดนการลดผลกระทบตชอโลกอยชางยภพงยรนโดย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 23 / 587



PS65010707 : นางนนะ กลผวยอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook fanpage นางนตะ กลดวยอบ

ใชดโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยอบ

รายละเออยด : กลดวยอบเปปนกลดวยทมพทจามาจากกลดวยนจปาวดา มมรสชาตพหวานแบบ

ธรรมชาตพ100%  ไมชมมการปรลงแตชงใดๆสมของกลดวยอบจะเปปนสมคลดายสมนจปาผขปง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชมวขก อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลดวยเปปนผลไมดทมพมมประโยชนฑ หางชาย เพราะมมอยมชทลกภาคทลกจภงหวภดในประเทศไทย กลดวยนจปาวดา

เปปนกลดวยทมพออกผลทลกฤดมกาล ใหดผลผลพตทมพรวดเรลว มมสรรพคลณดมตชอสลขภาพมาก ทภปงยภงหางดาย

และราคาไมชแพง จขงเปปนทมพนพยมรภบประทานกภน เดพมนภปนเกษตรกรปลมกกลดวยนจปาวดาเพรพอใชดบรพโภคใน

ครภวเรรอน แตชกลดวยมภกจะเหลรอจากทมพรภบประทานกภนมาก จขงมมการคพดคดนการแปรรมปหลายอยชาง 

เชชน อบ ตาก เปปนตดน เพรพอเปปนการถนอมอาหาร แตชในปปจจลบภนสามารถแปรรมปกลดวยนจปาวดาเพรพอ

เปปนการเพพพมมมลคชา ชาวบดานเหลนวชาในชลมชนมมกลดวยเปปนจจานวนมาก แบะในหมมชบดานมมตมดอบ

พลภงงานแสงอาทพตยฑ จขงคพดคดนการจภดทจาผลพตภภณฑฑกลดวยอบขขปนมาซขพงใชดนวภตกรรมการอบดดวย

พลภงงานแสงอาทพตยฑ

        BCG เปปนการพภฒนาเศรษฐกพจในรมปแบบใหมช ประกอบไปดดวยเศรษฐกพจหลภก 3 ดดาน ทมพจะ

ตดองขภบเคลรพอนไปพรดอมๆกภน B = เศรษฐกพจชมวภาพ(Bio Economy), C = เศรษฐกพจหมลน

เวมยน(Circular Economy), G = เศรษฐกพจสมเขมยว(Green Economy)

• B = เศรษฐกพจชมวภาพ(Bio Economy) การนจาความรมดเทคโนโลยมและนวภตกรรมมาพภฒนา

ตชอยอดจากฐานความเขดมแขลงเดพมนภพนกลครอ ทรภพยากรชมวภาพหรรอผลผลพตทางการเกษตรเพรพอ

เพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

• C = เศรษฐกพจหมลนเวมยน(Circular Economy) การนจาทรภพยากรมาใชดใหดเกพดประโยชนฑสมง

สลดและคลดมคชาทมพสลดทมพสจาคภญครอการมลชงไปทมพ ZERO WASTE หรรอการลดปรพมาณของเสมยใหดนดอย

ลงหรรอเทชากภบศมนยฑดดวยการปรภบกระบวนการผลพต

• G = เศรษฐกพจสมเขมยว(Green Economy) การมลชงเนดนการลดผลกระทบตชอโลกอยชางยภพงยรน 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 24 / 587



PS65025677 : กระยาสารท ตจาบลโนนเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

.  ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok Shopee Lazada ฯลฯ

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสารท (Thai sweet made of rice, nut, sesame-seeds 

and sugar)

รายละเออยด : กระยาสารท ครอ ขนมกวนทจาจากขดาวเมชารางทมพคภพวแลดว ขดาวตอกคภพวกรอบ ถภพว

ลพสงคภพว งาขาวคภพวนจปาตาล มะพรดาว หภวกะทพ กวนเขดาดดวยกภนจนเหนมยวเกาะเปปนปปก เมรพอกวนไดดทมพ

แลดวนจาไปใสชบนใบตองแหดง ทจาเปปนแผชนหนา บางตามตดองกา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนเมรอง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชน ต.โนนเมรอง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : U2T For BCG ต.โนนเมรอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

SWOT Analysis 

จลดแขลง - ชลมชนมมความรมดความสามารถดดานการทจากระยาสารท และมมการรวมกลลชมสมาชพกใน

ชลมชน จภดตภปงเปปน  กลลชมวพสาหกพจชลมชนโนนเมรอง อจาเภอขามสะแกแสง จภงหวภดนครราชสมมา

จลดอชอน – สมาชพกในชลมชนเปปนคนสมงวภย มมความลดาสมภย ขาดความคพดสรดางสรรคฑในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพตดองการในตลาดสมภยใหมช/สมาชพกชลมชนขาดความรมดความเชมพยวชาญในการ

ประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

โอกาส –มมมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม เปปนผมดสนภบสนลนและสชงเสรพมองคฑความรมดในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑ

อลปสรรค – สถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา (โควพด-19) ทจาใหดชลนชนไมชสามารถออก

พรปนทมพสชงเสรพมการตลาดไดด

เปปาหมายขององคฑกร

เพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑของชลมชนใหดเปปนกระยาสารททมพนพยมและเปปนทมพรมดจภก

อยชางกวดางขวาง

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระยาสารทใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 225,000

หนดา 25 / 587



PS65025707 : กลผวยอบพลพงงานแสงอาทกตยค  (Solar Dried Banana)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

.  ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok Shopee Lazada ฯลฯ

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ (Solar Dried Banana)

รายละเออยด : กลดวยตาก เปปนผลพตภภณฑฑแปรรมปจากผลไมดสลก เปปนภมมพปปญญาของบรรพบลรลษ

ไทยการถนอมอาหารทมพสะดวกและสามารถ ทจาไดดทลกครภวเรรอนครอ การตากแหดง เพรพอรภบ

ประทานในยามขาดแคลน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนเมรอง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชน ต.โนนเมรอง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : U2T For BCG ต.โนนเมรอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปาหมายขององคฑกร

เพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑกลดวยอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ ของชลมชนใหดเปปนทมพนพยมและ

เปปนทมพรมดจภกอยชางกวดางขวาง

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกลดวยอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ ใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมวพสาหกพจชลมชนโนนเมรอง

 กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 26 / 587



PS65021845 : ถพถวกระจก กลถตมแมตบผานหนองไขตนจนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจโภชนาการและสารอาหารในผลพตภภณฑฑ

ออกแบบผลพตภภณฑฑ

การตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถภพวกระจก กลลชมแมชบดานหนองไขชนจปา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑจากถภพว เชชน ถภพวตภด ถภพวกระจก และผลพตภภณฑฑอรพน ๆ ทมพมมแพลคเกจหรรอ

บรรจลภภณฑฑทมพเปปนเอกลภกษณฑ มมโลโกดและตราประจจารดาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานหนองไขชนจปา

ออนไลนค : U2T for BCG ต.พะงาด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- ลงพรปนทมพหาปปญหาทมพเกพดกภบผลพตภภณฑฑ

- พานภกออกแบบผลพตภภณฑฑลงพรปนทมพเพรพอแกดไข ปรภบปรลงรมปแบบของผลพตภภณฑฑ

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ

- รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา

- มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขายเพรพอกระตลดนยอดขายจจานวนมาก

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,700

หนดา 27 / 587



PS65022279 : สะแกแสง sandalwood fower

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและตราสพนคดา

-

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สะแกแสง sandalwood fower

รายละเออยด : พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.พะงาด อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมพภฒนาชลมชนอจาเภอขามสะแกแสง

ออนไลนค : U2T for BCG ต.พะงาด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เดรอนกรกฎาคมวางแผนพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ ออก

แบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media เดรอน

สพงหาคมผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมด

ธลรกพจของชลมชนบดานสะแกแสง เดรอนกภนยายนผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทาง

ออนไลนฑ ขยายชชองทางการตลาด แผนการขายออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามา

ถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ 

Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจาแลดวความประทภบใจ ประชาสภมพภนธฑ

กพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social 

Media ตชาง ๆ แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดาออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชาย

ภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ แตชละประเภท รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพง

จองลชวงหนดา สามารถเลรอกวภสดลในการผลพตไดดตามทมพลมกคดาตดองการ มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการ

ขายเพรพอกระตลดนยอดขายจจานวนมาก แผนการเงพนรายรภบยอดขายพวงหรมดดอกไมดจภนทนฑจะคพด

เปปนรายเดรอนไมชไดด เนรพองจากบางเดรอนจะไมชมมการสภพงซรปอพวงหรมดดอกไมดจภนทนฑชลมชนบดานสะแก

แสงจขงคพดรายไดดเฉลมพยจากจจานวนพวงหรมดดอกไมดจภนทนฑทมพผลพตไดด/ครภปงครอ งบประมาณ 

5,000 บาท ผลพตไดด 60 พวง คพดเปปน 60 x 400 = 24,000 บาท/ครภปง รายจชายตดนทลนการ

ผลพต/ครภปงจะใชดงบประมาณ 5,000 บาท ไดดสพนคดาทภปงหมด 60 พวง คพดเปปนกจาไร 19,000 บาท/

ครภปง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,700

หนดา 28 / 587



PS65041130 : โครงการสบรตมะขาม เมชองเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

จภดทจาโฆษณาประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑตชาง ๆ

การนจาสพนคดามาจจาหนชายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เชชน facebook shopee

แปรรมปมะขามใหดอยมชในรมปแบบของสบมชชจาระลดางรชางกายและใบหนดา ทมพมมคลณภาพ และออกแบบ

ผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงามนชาใชด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชมะขาม ตจาบลเมรองเกษตร

รายละเออยด : การแปรรมปมะขามเปปยกมาทจาเปปนสบมชมะขามเพรพอชจาระรชางกายและใบหนดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083492211992

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สบมชมะขามของชลมชนทมพแปรรมปมาจากมะขามทมพเกพดตามธรรมชาตพ สามารถใชดไดดทลกเพศทลกวภย

ตภปงแตชอายล 5 ขวบขขปนไป สบมชสามารถสรดางรายไดดใหดกภบชลมชนทมพวชางงาน ใหดมมความรมด สรดางชชอง

ทางการจจาหนชายจะมม Facebook และ Shopee มมกลชองรภบความรภบคพดเหลน การตอบกลภบลมกคดา

อยชางรวดเรลวและแกดไขปปญหา พรดอมพภฒนาและปรภบปรลงใหดถมกใจลมกคดา สรดางเครรอขชายในมลม

กวดาง ในการทจาสบมชสชวนทมพเกมพยวขดองครอ ชลมชน เกษตรกร โซเชมยลมพเดมย และคชาใชดจชายตชางๆรชวม

ดดวย

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 29 / 587



PS65041132 : สครพบมะขาม เมชองเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

จภดทจาโฆษณาประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑตชาง ๆ

การนจาสพนคดามาจจาหนชายทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เชชน facebook shopee

แปรรมปมะขามใหดอยมชในรมปแบบของสครภบสปาผพวมะขาม ทมพมมคลณภาพ และออกแบบผลพตภภณฑฑ

ใหดมมความสวยงามนชาใชด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สครภบมะขาม ตจาบลเมรองเกษตร

รายละเออยด : การนจามะขามของชลมชนมาแปรรมปโดยการทจาสครภบครภบมะขามเพรพอขภดผพว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองเกษตร อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083492211992

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สครภบมะขามของชลมชนทมพแปรรมปมาจากมะขามทมพเกพดตามธรรมชาตพ สามารถใชดไดดทลกเพศทลกวภย

ตภปงแตชอายล 12 ขวบขขปนไป สครภบสามารถสรดางอาชมพใหดกภบชลมชนทมพวชางงาน มมความรมดและรายไดด 

เพพพมชชองทางการจจาหนชายจะมม Facebook และ Shopee จะมมกลชองคอยรภบความรภบคพดเหลน การ

ตอบกลภบลมกคดาอยชางรวดเรลวและแกดไขปปญหา พรดอมพภฒนาและปรภบปรลงใหดถมกใจลมกคดา สรดาง

เครรอขชายในมลมกวดาง ในการทจาสครภบสชวนทมพเกมพยวขดองครอ ชลมชน เกษตรกร โซเชมยลมพเดมย และคชา

ใชดจชายตชางๆรชวมดดวย

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 882

หนดา 30 / 587



PS65010319 : ตลาดนพดชถมชนหลวงปรปชผางบผานเสมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการสชงเสรพมการตลาดผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน 

Facebook

ระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด เชชน โปรแกรมในเครรอ Adobe หรรอ แอพทจาโลโกด

อรพนๆ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   การจภดการลมกคดาสภมพภนธฑ (CRM)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดนภดชลมชนหลวงปมปชดางบดานเสมา

รายละเออยด : ตลาดนภดชลมชนจจาหนชายสพนคดาทดองถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วางแผนการจภดการการจภดตภปงตลาด ดจาเนพนการจภดตภปงและประชาสภมพภนธฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 31 / 587



PS65010601 : กลผวยเมชองนาท

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล 

ไดดแกช Facebook

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบ ตราสภญลภกษณฑโลโกดผลพตภภณฑฑกลดวยเมรองนาท

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ เพมพอประชาสภมพภนธฑการสชงเสรพมการตลาด  โดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน 

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยเมรองนาท

รายละเออยด : กลดวยฉาบ จากผลผลพตของเกษตรกรในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

วางแผนการจภดการการผลพตสพนคดา คพดออกแบบผลพตภภณฑฑสพนคดาในรมปแบบใหมชๆ ทมพรมปแบบ

หลากหลายมากขขปน

วางแผนการโปรโมทสพนคดาผชานทางสรพอออนไลนฑและชชองทางอรพนๆ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 32 / 587



PS65021397 : หมอถกรอบ กลถตมขนมไทยนพกเรอยนผรผสรงอายถ เทศบาลหนองหพวฟาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบทางโภชนาการ

กพจกรรมการเรมยนรมดการทจาหมมพกรอบ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมมพกรอบ กลลชมขนมไทยนภกเรมยนผมดสมงอายล เทศบาลหนองหภวฟาน

รายละเออยด : “หมมพกรอบ(Crispynoodle)”นภบเปปนของวชางแบบไทยๆทมพมมความกรลบกรอบ

เคมปยวเพลพนผลพตจากเสดนหมมพไวไว บวกกภบสมตรทมพทจาไดดหลากหลายสมตรรสชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองหภวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมขนมไทยนภกเรมยนผมดสมงอายล เทศบาลหนองหภวฟาน

ออนไลนค : U2T For BCG ตจาบลหนองหภวฟาน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

หมมพกรอบนภบวชาเปปนของวชางแบบไทยๆ ทมพมมความกรลบกรอบเคมปยวเพลพน ซขพงหาทานยาก เนรพองจาก

มมกรรมวพธมในการทจาทมพพพถมพพถภน โดยผลพตจากเสดนหมมพไวไวทมพทอดกรอบ แลดวคลลกเคลดากภบนจปาซอสทมพ

มมรสชาตพเปรมปยว เคลม หวานกลมกลชอม ซขพงวภตถลดพบทมพใชดในการปรลงบางสชวนเปปนสพพงทมพหาไดดงชายใน

ชลมชน เชชน มะขามเปปยก สดมซชา เปปนตดน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 33 / 587



PS65025650 : กลผวยเบรกแตก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบทางโภชนาการ

กพจกรรมการเรมยนรมดการทจากลดวยเบรกแตก

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยเบรกแตก

รายละเออยด : “กลดวยเบรกแตก” นภบเปปนของวชางแบบไทยๆ ทมพมมความกรลบกรอบเคมปยวเพลพน 

ผลพตจากกลดวยซขพงปลมกไดดงชาย  หาไดดทลกทมพ บวกกภบสมตรทมพทจาไดดหลากหลายสมตรทภปงรสหวาน 

รสเคลม รสปาปรพกดา รสคาราเมล ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองหภวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแปรรมปผลผลพตทางการเกษตร

ออนไลนค : U2T For BCG ตจาบลหนองหภวฟาน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- สจารวจผลพตภภณฑฑในชลมชน

- วางแผนแกดไขผลพตภภณฑฑ โดยการพานภกออกแบบลงพรปนทมพ เพรพอปรภบปรลงแกดไข โลโกดและบรรจล

ภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกลดวยเบรกแตก ใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมวพสาหกพจชลมชนหนองหภวฟาน

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,500

หนดา 34 / 587



PS65011590 : ตลาดขามสมบรรณค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพและพรปนทมพใกลดเคมยง ตลอดจนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

อบรมการจภดการตลาดใหดผมดนจาชลมชน

ใชดเทคโนโลยมในปปจจลบภนเปปนพรปนทมพในการจภดแสดสพนคดา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดชลมชนขามสมบมรณฑ

รายละเออยด : เปปนตลาดชลมชนทมพจภดแสดง-ขายทมพสพนคดาทมพมมอยมชในชลมชน เปปดพรปนทมพ เปปดโอกาส

ใหดบลคคลในชลมชนมมพรปนทมพในการนจาเสนอสพนคดาของตภวเอง ทภปงอาหาร เครรพองใชด เครรพองนลชงหชม 

ตชางๆ เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขามสมบมรณฑ อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

SWOT Analysis

จลดแขลง – เปปนตลาดทมพผลพตสพนคดามาจากผลพตภภณฑฑในชลมชน เปปนสพนคดาหมลนเวมยนตามฤดมกาล 

ทจาใหดสพนคดามมความหลากหลาย สพนคดาทมพจจาหนชายเปปนของสดใหมชทมพเกลบจากไรชสวนมมคลณภาพดม 

ราคาไมชแพง 

จลดอชอน – สพนคดาทมพจจาหนชายเปปนสพนคดาหมลนเวมยนตามฤดมกาล ไมชสามารถกจาหนดสพนคดาไดดตาม

ตดองการ และเปปนตลาดทมพมมขนาดเลลก ยภงไมชเปปนทมพรมดจภกของคนสชวนใหญช จขงมมการซรปอขายแลก

เปลมพยนในวงแคบ

โอกาส – ไดดรภบการสนภบสนลนจากมหาวพทยาลภยราชภภฎนครราชสมมา สชงเสรพมองคฑความรมดในการ

พภฒนาผลพตภภณฑฑ

อลปสรรค – สถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา (โควพด – 19) ทจาใหดชลมชนไมชสามารถออก

พรปนทมพสชงเสรพมการตลาดไดด

เปปาหมายของกลลชม/องคฑกร

1. เพรพอชชวยเหลรอกลลชมผมดประกอบอาชมพการเกษตร ผมดประกอบอาชมพวพสาหกพจชลมชน ใหดมมการ

สรดางอาชมพ สรดางรายไดดเพรพอความเปปนอยมชทมพดมขขปนของบลคคลในชลมชน

2. เพรพอยกระดภบสพนคดาภายในชลมชนใหดเปปนทมพรมดจภกและยอมรภบจากบลคคลทภพวไป

3. เพรพอพภฒนาชลมชนใหดเปปนแหลชงทชองเทมพยวเชพงสพนคดาและบรพการ 

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 35 / 587



PS65012186 : กลถตมทอผผาไหมบผานพะงาดเหนชอพพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาคลณภาพและมาตรฐานผลพตภภณฑฑ

อบรมการตลาดออนไลนฑใหดกภบกลลชมทอผดาไหม

การใชดแอพพลพเคชภพนแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาพภนคอ

รายละเออยด : ผดาพภนคอ ขนาด 2 หลา(1.80 - 1.90 เมตร) (สมธรรมชาตพ)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขามสมบมรณฑ อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑผดาไหมสมธรรมชาตพใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย มมความนชา

สนใจ สมสภนสวยงาม  ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และแผนดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพ

ตลฟอรฑม Social Media ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 52,000

หนดา 36 / 587



PS65021717 : ผลกตภพณฑคทอถนอนเพชถอสถขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย และ Hi-Class มมความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความประณมต

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

-

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทมพนอนเพรพอสลขภาพ

รายละเออยด : ทมพนอนเลลก 3.5 ฟลต 8 - 10 กพโล 400 - 500 บ. กลาง 5 ฟลต 850 - 950 บ. ใหญช 

6 ฟลต 900 - 950 บ.หมอนเลลก 80 - 100 บ. ใหญช 100 - 120 บ.เบาะเลลก 60 - 70 บ. กลาง  

80 - 100 บ. ใหญช 100 - 120 บ.โซฟาเลลก 50 cm.  200 - 220 บ. ใหญช 70 cm. 250 - 280 

บ.

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.คมขาด อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนสชงเสรพมอาชมพบดานปอบพด

ออนไลนค : วพสาหกพจชลมชนสชงเสรพมอาชมพบดานปอบพด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปาหมายขององคฑกร

เพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑของชลมชนใหดเปปนทมพนพยมมากขขปน

เพรพอใหดประชาชนในพรปนทมพมมอาชมพและมมรายไดดเสรพม

เพรพอสรดางการรภบรมดใหดกภบผมดบรพโภคในแตชละกลลชมเปปาหมาย

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน ทมพนอน หมอน เบาะ โซฟา 

เปปนตดน

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดกลลชมวพสาหกพจ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,410

หนดา 37 / 587



PS65021759 : ผลกตภพณฑคผงแปรรรปจากขผาว ยอถหผอสมบรรณค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองซมลสมญญากาศ

เครรพองสมขดาว เครรพองบดขดาว

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผงแปรรมปจากขดาว ยมพหดอสมบมรณฑ

รายละเออยด : ขดาวระยะเมชาแบบผงชงและขดาวไรยฑเบอรมพแบบชงขดาวหอมมะลพชงซขพงสามารถใชด

เปปนผลพตภภณฑฑบจารลงสลขภาพใชดไดดทลกเพศทลกวภย ผงแปรรมปจากขดาว1กระปลก150กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.คมขาด อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมนาแปลงใหญชตจาบลคมขาด

ออนไลนค : Somboonrice

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑการแปรรมปจากขดาวใหดมมความทภนสมภย

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media และ

บมธจจาหนชายสพนคดาตชางๆ

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการแปรรมปผลพตภภณฑฑจากขดาว

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมนาแปลงใหญช

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 24,000

หนดา 38 / 587



PS65026416 : นจนามพนสมถนไพร ดอนใหญตไทยโคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองชภพงดพจพตอล

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย และ Hi-Class มมความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความประณมต

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคลมแสงและความรดอน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปามภนสมลนไพร ดอนใหญชไทยโคราช

รายละเออยด : นจปามภนสมลนไพร มมสรรพคลณทางยาในนจปามภน เชชน ใชดนวดกระชภบใบหนดาลดรพปว

รอย สลายเสดนเลรอดขอด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดอนใหญช อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ตจาบลดอนใหญช อจาเภอคง

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑนจปามภนสมลนไพร ดอนใหญชไทยโคราช ใหดมมความทภนสมภยและหลาก

หลายขนาด

2. วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

3. ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 39 / 587



PS65026423 : ขนมทองมผวน (Thai Wafer Roll) ตจาบลดอนใหญต อจาเภอคง จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองชภพงดพจพตอล

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การรภบรองมาตรฐาน (อย.)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมทองมดวน (Thai Wafer Roll)

รายละเออยด : ขนมทองมดวน รสออรพจพนอล หวาน มภน กรอบ อรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดอนใหญช อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานโนนมะเกลรอ อจาเภอคง

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทอผดาไหมหางกระรอก นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอ

ขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 40 / 587



PS65026174 : กะหรอถปปป บปฝาเฟฟถ อง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบและการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมเอกลภกษณฑ

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

เทคโนโลการแปรรมปอาหาร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กะหรมพปปป บปปาเฟปพ อง

รายละเออยด : ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ และออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและ

นวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงามทภนสมภย เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด 

จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตาจภพน อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กะหรมพปปป บปปาเฟปพ อง

ออนไลนค : U2T ตจาบลตาจภพน นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- สจารวจผลพตภภณฑฑในชลมชน

- ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

- วางแผนแกดไขผลพตภภณฑฑ โดยปรขกษากภบนภกออกแบบ เพรพอปรภบปรลงแกดไข โลโกดและบรรจลภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกะหรมพปปป บ ใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 100,000

หนดา 41 / 587



PS65027266 : เสชถอไหลทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

แลคเกอรฑเคลรอบผพวเสรพอ

แลคเกอรฑเคลรอบผพวเสรพอ

แลคเกอรฑเคลรอบผพวเสรพอ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอไหลทอมรอ

รายละเออยด : เสรพอทจาจากไหล พภบเยลบขอบดดวยผดา ซขพงมมวพธมการออกแบบลวดลายทมพสวยงาม 

เปปนเอกลภกษณฑ และผลพตดดวยวพธมการทมพมมคลณภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตาจภพน อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอเสรพอไหล บดานหภวแหลม

ออนไลนค : U2T ตจาบลตาจภพน นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ออกแบบบรรจลภภณฑฑ

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดใหดมากยพพงขขปน

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 38,000

หนดา 42 / 587



PS65012835 : เทพาลพยเสผนสานพลาสตกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบออนไลนฑ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดออนไลนฑผลพตภภณฑฑชลมชน TPL

รายละเออยด : ตะกรดาสานเสดนพลาสตพก บดานตะครดอ ตจาบลเทพาลภย เปปนผลพตภภณฑฑทจาจาก

เสดนพลาสตพก ทมพนจาเสดนพลาสตพกมาสานเขดากภนใหดเกพดลวดลายใหมช เปปนทมพสนใจทภปงกลลชมวภยรลชน 

และวภยทจางาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เทพาลภย อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตลาดออนไลนฑผลพตภภณฑฑชลมชนTPLเพรพอสชงเสรพมตะกรดาสานเสดนพลาสตพกใหดเปปนสพนคดาทมพขขปนชรพอ

ของตจาบลเทพาลภยเปปดพรปนทมพออนไลนฑใหดประชาชนตจาบลเทพาลภยนจาผลพตภภณฑฑทมพมมอยมชมาขาย

ภายในตลาดออนไลนฑ เพรพอเพพพมทางเลรอกในการขายสพนคดาของชลมชน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 43 / 587



PS65013050 : ตลาดวพฒนธรรมสกนคผาชถมชน เทพาลพย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายสพนคดาใหดกภบชลมชน

ยกระดภบสพนคดาและบรพการ

ใชดเทคโนโลยมในการจภดสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดวภฒนธรรมสพนคดาชลมชนเทพาลภย

รายละเออยด : ใหดเชชาพรปนทมพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เทพาลภย อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ใหดเชชาพรปนทมพขายของเพรพอสชงเสรพมชาวบดานตจาบลเทพาลภย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 44 / 587



PS65008636 : ผงสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Canva ในการออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ

ใชดเทคนพคในการถชายภาพและตกแตชงรมปของผลพตภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ

นจาสมลนไพรมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑผงสมลนไพร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผงสมลนไพร

รายละเออยด : ผงสมลนไพร ทจามาจากสมลนไพรหลายชนพดในตจาบลโนนเตลง เชชน ขพง ขชา ตะไครด 

ใบมะกรมด เปปนตดน สพนคดานมปเปปนโครงการทมพจภดทจาขขปนมาใหมชจขงยภงมมรายไดดเปปน 0 ราคาขายทมพ

คาดการณฑ ราคาขายสชง 50 กรภม / 1ชพปน = ราคา 25 บาท  ราคาขายปลมก 50 กรภม / 1ชพปน = 

ราคา 30 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเตลง อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธลรกพจผงสมลนไพร สามารถใชดเปปนแนวทางในการดจาเนพนธลรกพจ สรบเนรพองจากในตจาบลโนน

เตลงทลกครภวเรรอนมมการปลมกพรชสมลนไพรไวดใชด ทางทมมงานไดดมมการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ  นจา

สมลนไพรมาแปรรมป เพรพอสะดวกตชอการใชดงาน และสชงเสรพมการเกษตร เพรพอใหดเกพดรายไดดใน

ชลมชน ทางทมมงานจขงเลลงเหลนวชาแผนธลรกพจผงสมลนไพรเปปนทางเลรอกใหมชอมกทางหนขพงสจาหรภบ

การประกอบอาหารและยภงสามารถใชดประโยชนฑตชอธลรกพจนวด/สปาอมกดดวย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,700

หนดา 45 / 587



PS65010632 : เทอยนหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม ในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ จากเวลบไซตฑ Canva

ใชดสรพอโซเชมยล ในการตพดตชอสรพอสารกภบลมกคดา ไดดแกช Line (Group) ซขพงในอาคตจะมมเพ

จเฟซบลตก สจาหรภบโปรโมทและสชงเสรพมการขาย

สรรพคลณของเทมยนหอม ครอ ชชวยใหดผชอนคลาย มมกลพพนหอม ชชวยลดความเครมยดไดด

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เทมยนหอม

รายละเออยด : เทมยนหอม ทจาจากไขถภพวเหลรอง กลพปนตดนแบบแรก ครอกลพพนตะไครดหอมสพนคดานมป

เปปนโครงการทมพจะจภดทจาขขปนมาใหมชจขงยภงมมรายไดดเปปน 0 ราคาขายทมพคาดการณฑราคาขาย 10 

กรภม   1 ชพปน = ราคา 11 บาทราคาขาย 45 กรภม   1 ชพปน = ราคา 45 บาทมมการคพดราคาแบบขาย

ปลมก-สชงดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเตลง อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เทมยนหอมกลพพนตะไครดหอม เปปาหมายหลภกในการจภดทจาจะเนดนการทจาเปปนของชจารชวย เพรพอขาย

เปปนของทมพระลขกในโอกาสงานตชางๆ เชชน งานแตชง งานบวช งานศพ เปปนตดน

ลพงกฑละเอมยดแผนธลรกพจ 

https://drive.google.com/fle/d/1ZD4qvosM5UoblmlzyFbgd5_Gh73VFEhS/view?u

sp=sharing

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,516

หนดา 46 / 587



PS65021738 : ขผาวเกรอยบเหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบทางโภชนาการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย ผลพตดดวยกรรมวพธมทมพสะอาด ถมกสลขลภกษณะ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบเหลด (mushroom cracker)

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพแปรรมปจากเหลด ครอ ขดาวเกรมยบเหลด มมจลดเดชนทมพแตกตชางจากขดาว

เกรมยบเหลดทมพวางขายในทดองตลาด ครอ ทจามาจากเหลดหลายชนพด ใหดคลณคชาทางโภชนาการทมพ

มากกวชา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานปรางคฑ อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานตะโกนดอย ต.บดานปรางคฑ อ.คง

ออนไลนค : เหลดนาพาเพลพน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

2. โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจา

3. ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการเพาะปลมกเหลดและแปรรมปผลพตภภณฑฑจากเหลด นจาเสนอแกชคมช

คดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

4. ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Instagram Tiktok ฯลฯ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 39,200

หนดา 47 / 587



PS65021784 : นจนาพรกกเหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองอบลมรดอน ใชดในการลดความชรปนของวภตถลดพบกชอนเขดาสมชกระบวนการผลพต

การตรวจสอบทางโภชนาการ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

Shopee

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกเหลด

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพแปรรมปจากเหลด ครอ นจปาพรพกเหลด มมจลดเดชนดดานรสชาตพทมพเปปน

เอกลภกษณฑเฉพาะตภว มมความโดดเดชนไมชเหมรอนใครทมพวางขายในทดองตลาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานปรางคฑ อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานตะโกนดอย ต.บดานปรางคฑ อ.คง

ออนไลนค : เหลดนาพาเพลพน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.  วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑนจปาพรพกเหลดใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย

2.  วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

3.  ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

4.  ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 43,200

หนดา 48 / 587



PS65021423 : ลรกประคบสมถนไพร คงคนคร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองบดสมลนไพร

เครรพองอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

การออกแบบตราสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลมกประคบสมลนไพร คงคนคร

รายละเออยด : ลมกประคบทมพมมสชวนผสมของสมลนไพรทดองถรพนหลากหลายชนพด มมสรรพคลณชชวย

บรรเทาอาการปวดเมรพอย วพงเวมยนศมรษะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เมรองคง อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนหนองสมอ อจาเภอคง

ออนไลนค : วพสาหกพจชลมชนหนองสมอ อจาเภอคง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- รชวมกภนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

- แกดไข/ปรภบปรลง รายละเอมยดทมพปรากฏบนบรรจลภภณฑฑใหดถมกตดอง สมบมรณฑแบบ

- วางแผนการสชงเสรพมการขายดดานการตลาดในรมปแบบออนไลนฑอยชางเตลมประสพทธพภาพ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 16,000

หนดา 49 / 587



PS65032276 : สเปรยคนจนามพนสมถนไพร คงคนคร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองบดสมลนไพร /เครรพองอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

การรภบรองมาตรฐาน KOS (Korat Organic Standard)

โปรแกรมเทคโนโลยมการออกแบบตราสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upgradable (ยกระดภบไดด)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สเปรยฑนจปามภนสมลนไพร คงคนคร

รายละเออยด : สเปรยฑสมลนไพรทมพมมสมลนไพรทดองถพพนหลากหลายและมมกลพพนหอมผชอนคลาย 

สะดวกแกชการพกพา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เมรองคง อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานหนองสมอ ตจาบลเมรองคง อจาเภอคง

ออนไลนค : วพสาหกพจชลมชนหนองสมอ อจาเภอคง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- สรดางเพจสจาหรภบขายสพนคดารวมทภปงประชาสภมพภนธฑแบบปากตชอปาก

- เปปดรดานขายของออนไลนฑหลากหลายชชองทางเพรพอเขดาถขงลมกคดามากขขปน

- จภดทจาแพคเกจพพเศษและสพนคดาราคาพพเศษในวภนสจาคภญ

- จภดทจาคอนเทนตฑการใหดความรมดดดานสมลนไพรเพรพอดขงดมดใหดลมกคดาสนใจในผลพตภภณฑฑและสถานทมพ

มากขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 50 / 587



PS65019825 : กลผวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจากลดวยแชชในนจปาเกลรอเพรพอลดปฏพกพรพยาออกซพเดชภนหลภงจากสภมผภสอากาศทมพเปปนสาเหตล

ใหดกลดวยเกพดสมคลจปา /การใชดเครรพองชภพงนจปาหนภก/เครรพองซมลปากถลง

การตรวจสอบทางโภชนาการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบ

รายละเออยด : ผลพตและจภดจจาหนชายกลดวยฉาบ โดยกลดวยฉาบทมพทางกลลชมไดดผลพตมม 3 รสชาตพ 

ไดดแกช รสเคลม รสหวาน และรสปาปรพกดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองบภว อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานหนองสะแก ต.หนองบภว อ.คง

ออนไลนค : แปรรมปกลดวย บดานหนองสะแก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. ประสานงานกภบกลลชมอาชมพและคนในชลมชน

2. จภดการอบรม ใหดความรมดเกมพยวกภบคลณภาพของสพนคดาและการตลาดออนไลนฑ

3. พภฒนาบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และมมความเปปนเอกลภกษณฑของ

ชลมชน

4. ปรภบกลยลทธฑทางการตลาดเนดนไปทมพแพลตฟอรฑมออนไลนฑมากขขปน

5. นจาสพนคดาออกสมชตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 51 / 587



PS65086102 : ทองมผวน บผานกลางนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองปอกมะพรดาว/เครรพองสมมะพรดาว/เครรพองปปพ นแปปง

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การตรวจสอบทางโภชนาการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทองมดวน บดานกลางนา

รายละเออยด : ขนมทองมดวนบดานกลางนานภปนมมสมตรทมพเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภวทจาใหดขนมมม

ความกรอบ หอม หวานนดอย อรชอย ดดวยนจปาตาลจากดอกมะพรดาว รมปลภกษณฑนชารภบประทาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองบภว อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ทองมดวน บดานกลางนา

ออนไลนค : ทองมดวน บดานกลางนา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. ประสานงานกภบกลลชมอาชมพและคนในชลมชน

2. จภดการอบรม ใหดความรมดเกมพยวกภบคลณภาพของสพนคดาและการตลาดออนไลนฑ

3. พภฒนาบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และมมความเปปนเอกลภกษณฑของ

ชลมชน

4. ปรภบกลยลทธฑทางการตลาดเนดนไปทมพแพลตฟอรฑมออนไลนฑมากขขปน

5. นจาสพนคดาออกสมชตลาด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 21,000

หนดา 52 / 587



PS65022680 : ครอมทาหนผาเซรกซกลคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาเทคโนโลยมใหมชๆเขดามาพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดไดดมาตรฐานมากยพพงขขปน

มมการนจานจปาโปรตมนไหมทมพผชานการตดมมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ

ออกแบบสรพอโฆษณาใหดมมความดขงดมด นชาสนใจ และเปปนทมพจดจจามากยพพงขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ครมมทาหนดา Serisilk

รายละเออยด : SERISILK เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากไหม ซขพงปราศจากสารเคมม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมปลมกหมชอนเลมปยงไหมบดานหดวยทราย

ออนไลนค : NiyomsiLk

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.พภฒนาสพนคดาโดยการปรภบปรลงสมตรทมพใชดในการผลพตใหดดมยพพงขขปน

2.นจาเครรพองสกภดนจปาโปรตมนไหมใหดเปปนผงโปรตมนไหมเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

3.ทจาการตลาดผชานการประชาสภมพภนธฑผชานSocialMediaและใชดกลยลทธฑInfuencerMarketing

4.ทจาการขอมาตรฐานทมพเกมพยวขดองกภบผลพตภภณฑฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 53 / 587



PS65025646 : โลชพถนเซรกซกลคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาเทคโนโลยมใหมชๆเขดามาพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดไดดมาตรฐานมากยพพงขขปน

มมการนจานจปาโปรตมนไหมทมพผชานการตดมมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ

.ออกแบบสรพอโฆษณาใหดมมความดขงดมด นชาสนใจ และเปปนทมพจดจจามากยพพงขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : โลชภพน Serisilk

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากไหม เชชน ผดาไหม สบมชใยไหมและ ครมมบจารลงผพวทมพสกภดจาก

ไหม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมปลมกหมชอนเลมปยงไหมบดานหดวยทราย

ออนไลนค : NiyomsiLk

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.พภฒนาสพนคดาโดยการปรภบปรลงสมตรทมพใชดในการผลพตใหดดมยพพงขขปน

2.นจาเครรพองสกภดนจปาโปรตมนไหมใหดเปปนผงโปรตมนไหมเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

3.ทจาการตลาดผชานการประชาสภมพภนธฑผชานSocialMediaและใชดกลยลทธฑInfuencerMarketing

4.ทจาการขอมาตรฐานทมพเกมพยวขดองกภบผลพตภภณฑฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 18,000

หนดา 54 / 587



PS65031339 : สมถนไพร Oneoil

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ดมทภนสมภย และใชดประโยชนฑไดดจรพง

เพพพมชชองทางการจจาหนชาย ผชานการสรดาง story telling ประวภตพสมลนไพรสมตรโบราณ ประชา

สภมพภนธฑกพจกรรมผชาน Social Media ออกบมธโปรโมตสพนคดา และจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปามภนมนตฑ วชานรดอยแปด

รายละเออยด : เปปนสมตรทมพตกทอดมาจากภมมพปปญญาบรรพบลรลษ วภตถลดพบปลมกดดวยระบบ

ออรฑแกนพกสฑ มมสรรพคลณบรรเทาอาการปวด แผลไฟไหมด นจปารดอนลวก แผลตพดเชรปอเรรปอรภง 

ฯลฯขนาด 150 มพลลพลพตร/ขวด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ครบลรม อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สมลนไพร oneoil ตภปงอยมชทมพ 30 หมมช 14 บดานไพรรพมมมล ตจาบลครบลรม  อจาเภอครบลรม  

จภงหวภดนครราชสมมา 30250

ออนไลนค : สมลนไพรone oil บดานใหมชรพมมมล หมมชทมพ 14 ต.ครบลรม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปาหมายขององคฑกร

เพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑสมลนไพรชลมชนใหดมมความเปปนสากลมากขขปน เพรพอขยายฐาน

ตลาดคนเมรอง 

เพรพอสรดางงาน สรดางรายไดด แกชผมดประกอบการและชลมชน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑสมลนไพรใหดมมความทภนสมภย มมอภตลภกษณฑ 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

จภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบ

สพงหาคม 2565

ทจา content promote

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ

กภนยายน 2565

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 37,500

หนดา 55 / 587



PS65031344 : กระยาสารท แมตชมภร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจจาหนชาย ผชาน Story telling ในแพลตฟอรฑม Social media

ใชดองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะ เพรพอออกแบบผลพตภภณฑฑใหดสวยงามมากขขปน

-

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสารท

รายละเออยด : รสธรรมดา, รสเขดมขดน แบบตดนตจาหรภบ และแบบหลากรส ขนาด 250 กรภม/แพ

ค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ครบลรม อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กระยาสารท แบรนดฑแมชชมภม ตภปงอยมชทมพ บดานใหญช ตจาบลครบลรม อจาเภอครบลรม จภงหวภด

นครราชสมมา 30250

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระยาสารทใหดมมความทภนสมภย มมอภตลภกษณฑ เชชน ทจากระยาสารท

แทชงพรดอมทาน 

เปปนตดน 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ 

- จภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบ 

สพงหาคม 2565 

- ทจา content promote 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ 

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ 

กภนยายน 2565 

- ขยายชชองทางการตลาด 

- จภดทจาคมชมรอการผลพต 

- สรลปรายงานการผลพตและการตลาดกระยาสารทแมชชมภม

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 90,000

หนดา 56 / 587



PS65030125 : ไผตสผมสถขสจาราญ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบโภชนาการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความโดดเดชน สะดลดตา และทภนสมภย และ Hi-Class

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไผชสดมสลขสจาราญ

รายละเออยด : ผลพตสพนคดาและออกแบบผลพตภภณฑฑพรดอมทภปงออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความ

โดดเดชนสะดลดตาและทภนสมภย จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ครบลรมใตด อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานปปาทภย บดานสลขสจาราญ

ออนไลนค : ไผชสดมสลขสจาราญ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ นชารภบประทาน

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาและความประทภบ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน รมปภาพ 

ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook ,Instagram ,Tiktok ฯลฯ

 แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากไผช

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ

- รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา

- มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย เชชน ซรปอ 10 แถม 2 มมสชวนลดในชชวงเทศกาล /ในโอกาสตชาง ๆ เพรพอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 45,000

หนดา 57 / 587



PS65030129 : นจนาอผอยคพนนสด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความโดดเดชน สะดลดตา และทภนสมภย และ Hi-Class

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาอดอยคภปนสด

รายละเออยด : รสชาตพ: หวานกจาลภงดม ไมชเลมพยนจนเกพนไปกลพพน: หอมอชอนๆของนจปาอดอยแบบ

ธรรมชาตพ สม: นจปาตาลคชอนไปทางใส ปปน เขมยวนพดๆ ความหนาแนชนไมชมาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ครบลรมใตด อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานปปาทภย บดานสลขสจาราญ

ออนไลนค : Khun-Aom Inter Farm By สวนลลงพงษฑเกษตรอพนทรมยฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ผลพตสพนคดาและออกแบบผลพตภภณฑฑ พรดอมทภปงออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความโดดเดชน 

สะดลดตา และทภนสมภย

2. ประชลมกภบคณะอาจารยฑประจจาตจาบลและนภกออกแบบในเรรพองบรรจลภภณฑฑ 

3. สชงตภวอยชางผลพตภภณฑฑใหดกภบเจดาหนดาทมพเพรพอตรวจสอบคลณภาพ

4. บรรจลสพนคดาลงในบรรจลภภณฑฑทมพไดดออกแบบไวด

5. จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 45,000

หนดา 58 / 587



PS65021229 : กลผวยคถณชาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

จภดทจาสรพอดพจพตอลดดวยโปรแกรม Microsoft offce

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑโดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช facebook fan page ,Tik Tok 

shop

ใชดโปรแกรมหรรอ application canva , ไอบพสเพนทฑ x ออกแบบโลโกด , ออกแบบสรพอประชา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยคลณชาย

รายละเออยด : กลดวยอบเนยเปปนแผชนบางกรอบ รสเนยหอมหวาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกกระชาย อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจากในตจาบลโคกกระชายมมกลดวยเขมยวสดม จจานวนมากซขพงไมชนพยมกพนสด เพราะ รสชาตพของ

กลดวยเขมยวสดมมมรสชาตพเปรมปยว เนรปอแนชนเหนมยวหนขบ ชลมชนจขงนจามาแปรรมปเปปนกลดวยอบเนย 

เพรพอเพพพมความอรชอยในการบรพโภคโครงการ U2T for BCG จขงเนดนคลณคชาและคลณประโยชนฑ จขง

จะพภฒนาเปปนของทมพระลขกของ ตจาบลโคกกระชาย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 59 / 587



PS65021256 : เขชถอนปลาผง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook fan page ,TikTok

พภฒนา Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

ใชด Application ไอบพสเพนทฑx ออกแบบ logo ,ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เขรพอนปลาผง

รายละเออยด : ลภกษณะของปลาผงเปปน เนรปอบดละเอมยด ไดดรสชาตพของเนรปอปลา มมกลพพนหอม

ปลายชางอชอนๆ ผลพตจากปลาขาว 100% (ปลานจปาจรด)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกกระชาย อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจาก ตจาบลโคกกระชาย มมเขรพอนทมพอลดมสมบมรณฑ มมปลาในเขรพอนเปปนจจานวนมาก จขงทจาใหดเปปน

วพถมชมวพตของ

คนในตจาบล นพยมทอดแหหาปลา  ซขพงมมคลณประโยชนฑทางโภชนาการสมงมมไขมภนตจพาและมมไขมภนทมพจจา

เปปนตชอรชางกาย 

อมกทภปงภมมพปปญญาทดองถพพนชาวบดานจะยชางปลาบนเตาถชานจนปลาสลกและกรอบกชอนทมพจะนจามาบด 

หรรอโขลกจน

เปปนผง ดมตชอสลขภาพ เปปนการแปรรมปปลาไวดกพนตลอดปป จขงนจามาพภฒนาเปปนสพนคดา “เขรพอนปลา

ผง”

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 60 / 587



PS65027203 : ปถปยคอกมรลควายจากชถมชนตผนนจนามรล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การรภบรองในดดานมาตรฐานผลพตภภณฑฑชลมชน (มผช.)

การใชดเครรพองจภกรผสมปลปยและกรอกปลปย

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยคอกมมลควาย

รายละเออยด : ผลพตปลปยคอกมมลควายในราคาทมพยชอมเยา แตชใหดประสพทธพภาพดมกวชาปลปยเคมม 

ประโยชนฑของปลปยคอกมมลควายมมหลากหลายมาก เชชน ใหดธาตลอาหารพรชในลภกษณะตชอเนรพอง มม

ประสพทธพภาพในระยะเวลานานกวชาปลปยเคมม ชชวยปรภบปรลงดพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.จระเขดหพน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมขลมทรภพยฑตดนนจปามมล

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1. วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑปลปยคอกมมลควายใหดมมความทภนสมภย

2. วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ สวย ทภนสมภย และสามารถเกลบรภกษาไดดนาน

3. ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงหนดารดานและทางออนไลนฑ

4. ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการทจาปลปยคอกมมลควายใหดเปปนแหลชงเรมยนรมดและทจา

เปปนทมพรมดจภกมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 61 / 587



PS65027218 : ปลาสผมฟปกชถมชนตผนนจนามรล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองจภกรในการบดปลาและซพลผลพตภภณฑฑ

การรภบรองในดดานหลภกเกณฑฑวพธมการทมพดมในการผลพต (Good Manufacturing Practice : 

GMP)/การรภบรองในดดานมาตรฐานผลพตภภณฑฑชลมชน (มผช.)

การออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมฟปกชลมชนตดนนจปามมล

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพแปรรมปมาจากปลาทมพบดมา แลดวมาหมภกกภบขดาวเหนมยวนขพงสลกและ

กระเทมยม จนไดดผลพตภภณฑฑปลาสดมทมพมมรสเปรมปยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.จระเขดหพน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมขลมทรภพยฑตดนนจปามมล

ออนไลนค : ปลาสดมฟปกตดนนจปามมล

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑปลาสดมฟปกใหดมมความทภนสมภย

2. วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ และสามารถเกลบรภกษาไดดอยชางยาวนาน

3. ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

4. ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการแปรรมปปลาสดมฟปกตดนนจปามมล

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 62 / 587



PS65021732 : ขนมขพนหมาก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดดานแปรรมปอาหาร และกระบวนการผลพตใหดสามารถนจาผลผลพตทางการเกษตร

ผลพตไดดหลากหลาย และยภงมมคลณคชาทางโภชนาการทมพสมงอยมชแมดจะผชานกระบวนการแปรรมปแลดว

เทคโนโลยมดดานบรรจลภภณฑฑ ทมพสามารถยรดอายลการเกลบรภกษา และยภงคงคลณคชาของผลพตภภณฑฑ

ไวดไดดนานเกพน 5 วภน โดยรสชาตพและสมสรร ไมชเปลมพยน และยภงคงความสดใหมช

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมขภนหมาก

รายละเออยด : ขนมไทยมงคลสจาหรภบงานแตชงงาน “ขนมขภนหมาก” ประกอบดดวย ฝอยทอง 

เมลดขนลน ขดาวเหนมยวแดง ขนมชภปน ขนมถดวยฟม  ขนมตดม และขนมฝปกบภว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เฉลมยง อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานโคกแขวน ตจาบลเฉลมยง

ออนไลนค : U2T ตจาบลเฉลมยง อจาเภอครบลรม จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- ผลพตสพนคดาโดยใชดดดานเทคโนโลยมอาหารเขดามาชชวยในการผลพตขนมไทยแตชละชนพดยภงมมคลณคชา

ทางโภชนาการทมพสมง โดยรสชาตพและสมสภน ไมชเปลมพยน และยภงคงความสดใหมช แมดจะผชานกระบวน

การแปรรมปแลดว  

- ใชดเทคโนโลยมดดานบรรจลภภณฑฑ ทมพสามารถยรดอายลการเกลบรภกษา และยภงคงคลณคชาของ

ผลพตภภณฑฑไวดไดดนานเกพน 5 วภน 

- บรรจลสพนคดาทมพพรดอมจภดหนชายลงบรรจลภภณฑฑในขนาดตชางๆ และเซลตของฝาก เพรพอนจาไปวาง

จจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 63 / 587



PS65022420 : ขผาวเกรอยบผพก สมถนไพรและผลไมผ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดดานแปรรมปอาหาร และกระบวนการผลพตใหดสามารถนจาผลผลพตทางการเกษตร

ผลพตไดดหลากหลาย และยภงมมคลณคชาทางโภชนาการทมพสมงอยมชแมดจะผชานกระบวนการแปรรมปแลดว

เทคโนโลยมดดานบรรจลภภณฑฑ ทมพสามารถยรดอายลการเกลบรภกษา และยภงคงคลณคชาของผลพตภภณฑฑ

ไวดไดดนานเกพน 45 วภน โดยไมชมมกลพพนหรน ชรปนหรรอมมเชรปอรา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สามเกลอ (รสผภก/รสสมลนไพร/รสผลไมด)

รายละเออยด : ขดาวเกรมยบ “สามเกลอ” เปปนการนจาผลผลพตทางการเกษตรทมพหาไดดใกลดตภวมา

เปปนวภตถลดพบสชวนผสมเพรพอแปรรมปเปปนอาหารทมพมมคลณคชาทางโภชนาการ โดยวภตถลดพบภายในหมมช

บดานเชชน ใบกระเพา มะละกอ ขพง กลดวย เผรอก มภนสมมชวง ฟปกทอง เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เฉลมยง อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานดอนตะเกมยด ต.เฉลมยง อ.ครบลรม

ออนไลนค : U2T ตจาบลเฉลมยง อจาเภอครบลรม จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

- วางแผนพภฒนาผลพตภภณฑฑขดาวเกรมยบผภก สมลนไพรและผลไมด ใหดมมความหลากหลาย โดยใชด

เทคโนโลยมอาหารเขดามาชชวยในการผลพตใหดสมเปปนธรรมชาตพ มมคลณคชาทางโภชนาการ และมม

ประโยชนฑตชอรางกาย และใหดสามารถปรลงสะดวก (easy to cook) เชชน ใสชไมโครเวฟ หรรอหมดอ

ทอดไรดนจปามภน 

- ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมฉลากโภชนาการ และยรดอายลการ

เกลบและยภงคงคลณคชาของผลพตภภณฑฑไวดไดดนานเกพน 45 วภน โดยไมชมมกลพพนหรน ชรปนหรรอมมเชรปอรา

- บรรจลสพนคดาทมพพรดอมจภดหนชายลงบรรจลภภณฑฑในขนาดตชางๆ และเซลตของฝาก เพรพอนจาไปวาง

จจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ทจาการผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ประชาสภมพภนธฑและเชพญชวน

คนในชลมชน เขดามารชวมกพจกรรมการใหดความรมดการนจาผลผลพตการเกษตรมาและขยายการผลพต

ขดาวเกรมยบใหดมากขขปน รองรภบการขายในหลายชชองทาง รวมทภปงสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชม

ผลพตขดาวเกรมยบผภก สมลนไพร และผลไมด

- ขยายชชองทางการตลาด โดยใชดใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และ

สรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 64 / 587



PS65012170 : หนพงไกตทอดกรอบพาเพลกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

พภฒนา Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาโดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Page Facebook

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนภงไกชกรอบพาเพลพน

รายละเออยด : หนภงไกชทอดกรอบ อรชอย ถมกหลภกอนามภย ไมชใชดวภตถลกภนเสมย และมมหลากหลาย

รสชาตพ ราคาถลงละ 20 บาท ปรพมาณ 200 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.แชะ อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

 เปปนการนจาหนภงไกชมาแปรรมปอาหารเพรพอการถนอมอาหาร เพพพมระยะเวลาในการเกลบรภกษาไดด

นานขขปน โดยไมชใชดวภตถลกภนเสมย และเพพพมทางเลรอกใหดกภบกลลชมผมดบรพโภค ผลพตภภณฑฑของเราจะมมการ

พภฒนาสมตรใหดมมรสชาตพหลากหลาย เชชน รสหวาน, ลาบ และสมลนไพร

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 9,360

หนดา 65 / 587



PS65012500 : ปลาทรนบถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองจภกรใชดในการบรรจลภภณฑฑ

ยรดอายลการเกลบรภกษา

ออกแบบและเปลมพยนแพลคเกจจพปงใหมช

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาทมนขพง

รายละเออยด : ปลาทมนขพงตภวอบอดวน สะอาด สดใหมช ถมกหลภกอนามภย เกลบไดดนานโดยไมชใชดวภตถล

กภนเสมย เนรปอปลาทมนลชมแนชนและไมชเละยลชย ทดองและผพวไมชถลอก ราคาแพลคละ 50 บาท นจปาหนภก 

250 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.แชะ อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การพภฒนาแปรรมปปลาทมเคลม เพรพรอเพพพมทางเลรอกใหดหภบผมดบรพโภค ออกแบบผลพตภภณฑฑใหดดมมมความ

นชาเชรพอถรอ ดขงดมดความสนใจของผมดบรพโภค อมกทภปงการเพพพมชชองทางจจาหนชายผลพตภภณฑฑผชานทาง

รมปแบบออนไลนฑเพรพอใหดสอดคลดองกภบยลคการใชดเทคโนโลยมในปปจจลบภนมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 13,800

หนดา 66 / 587



PS65026425 : ผผาทอหนองจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงามและนชาสนใจยพพงขขปนดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ

การรภบรองในดดานมาตรฐานผลพตภภณฑฑชลมชน (มผช.)

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทอผดา สจาหรภบผมดสนใจผลพตภภณฑฑผดาทอ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอหนองจาน

รายละเออยด : ผดามภดหมมพทอมรอมมสมสภนสวยงาม สมไมชตก สวมใสชสบาย ไมชยรด อยมชทรง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะแบกบาน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอผดาบดานหนองจาน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- ออกแบบและผลพตตดนแบบบรรจลภภณฑฑสจาหรภบผลพตภภณฑฑผดาทอ แลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจา

สรพอประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑผดาทอของกลลชมทอผดาบดานหนองจาน

- รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา สามารถเลรอกลายผดาไดดตามทมพลมกคดาตดองการ

- ผลพตผดาทอลายยอดนพยม ตอบสนองการขายชชวงเทศกาลพพเศษ และของขวภญชพปนพพเศษ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 13,600

หนดา 67 / 587



PS65026439 : การทตองเทอถยวเชกงวพฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การประชาสภมพภนธฑสถานทมพทชองเทมพยวในชลมชน ดดวยเทคโนโลยมสรพอดพจพทภล

การออกแบบโบรชภวรฑทชองเทมพยวดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ

-

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   เทคโนโลยมพภฒนาคลณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : การทชองเทมพยวเชพงวภฒนธรรม

รายละเออยด : จภดทจาแผนทมพทชองเทมพยว เพรพอโปรโมทการทชองเทมพยวของตจาบลใหดเปปนทมพรมดจภก โดย

อาศจยความรมดในดดาน social media

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะแบกบาน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ตจาบลตะแบกบาน อจาเภอครบลรม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

- สจารวจพรปนทมพแหลชงทชองเทมพยวเชพงวภฒนธรรมและเกษตรกรรมภายในชลมชนตจาบลตะแบกบาน

- ออกแบบโปสเตอรฑประชาสภมพภนธฑสถานทมพทชองเทมพยวและเสดนทางสภญจร

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการทชองเทมพยวเชพงวภฒนธรรมภายในชลมชนตจาบลตะแบกบาน

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 68 / 587



PS65016356 : โครงการพพฒนาและยกระดพบตะกรผารพกษคโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: การออกแบบแพจเกจ และการทจาตลาดออนไลนฑ

เครรพองมรอในการออกแบบ  พภฒนาคอนเทนตฑ และ QR Code

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตะกรดารภกษฑโลก

รายละเออยด : ตะกรดาสานรภกษฑโลกผลพตดดวยวภสดลธรรมชาตพในทดองถพพน มมความทนทาน ลดการ

ใชดถลงพลาสตพก เปปนการอนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานใหมช อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมผมดผลพตตะกรดารภกษฑโลก บดานบลตาโฮ หมมช6 ต.บดานใหมช อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : ตะกรดารภกษฑโลก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตะกรดารภกษฑโลกผลพตดดวยวภสดลธรรมชาตพในทดองถพพน ยกระดภบสพนคดาโดยพภฒนาแพจเกจ พรดอม

ปปายแทลก ทมพสามารถเขดาถขงเพจไดด เพพพมชชองทางการขายออนไลนฑ และระบลกลลชมเปปาหมายไดด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 69 / 587



PS65082104 : โครงการพพฒนาและยกระดพบวพสดถปลรก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: การออกแบบแพจเกจ และการทจาตลาดออนไลนฑ

เทคโนโลยม: เครรพองมรอในการออกแบบ  พภฒนาคอนเทนตฑ และ QR Code

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Remanufacture (การผลพตใหมช)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : วภสดลปลมกพรมเมมยม

รายละเออยด : วภสดลปลมกพรมเมมยม นจาวภสดลเหลรอทพปงจากการทจาเกษตร มาเพพพมมมลคชาดดวยการ

หมภก ทจาใหดเกพดสารอาหารสจาหรภบพรช เหมาะสจาหรภบการปลมกพรชแบบอพนทรมยฑ (Organic) 

บรรจล 5 กก. / ถลง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานใหมช อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจขลมชนเกษตรอพนทรมยฑเพรพอทชองเทมพยวบดานซภบสะเดา ต.บดานใหมช อ.ครบลรม 

จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : วภสดลปลมกพรมเมมยม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

วภสดลปลมกพรมเมมยม นจาวภสดลเหลรอทพปงจากการทจาเกษตร จากกลลชมเกษตรกร นจามาเพพพมมมลคชาดดวย

กระบวนการหมภก ทจาใหดมมสารอาหารทมพเหมาะตชอการปลมกพรชแบบอพนทรมยฑ (Organic) หรรอพรช

ปลอดสาร  

เปปาหมายทางการตลาดไดดแกช เกษตรกร ผมดทมพนพยมปลมกผภกจจาหนชาย หรรอปลมกไวดสจาหรภบทานใน

ครอบครภว  ทจาการตลาดผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจเฟซบลค

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 9,500

หนดา 70 / 587



PS65019298 : โครงการพพฒนาและยกระดพบขนถนทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: การออกแบบแพจเกจ  การทจาตลาดออนไลนฑ และการยกระดภบมาตรฐาน

อาหาร

เทคโนโลยม: เครรพองมรอในการออกแบบ  พภฒนาคอนเทนตฑ และ QR Code

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนลนฉาบDIY

รายละเออยด : ขนลนฉาบทอดดดวยไฟปานกลางและนจาไปอบไลชนจปามภนโรยดดวยเกลรอหรรอผงปา

ปปกดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขนลนทอดกรอบ รพ.สชงเสรพมสลขภาพตจาบลมาบตะโกเอน

ออนไลนค : ขนลนทอดกรอบ มาบตะโกเอน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ยกระดภบของขนลนซขพงเปปนผลไมดทดองถพพนสมชการเปปนขนม ลมกคดาสามารถเลรอกรสชาตพไดดตามตดอง

การ   สามารถทจาการสภพงซรปอผชานทาง Platform Online  ไดดแกช  Facebook, Youtube และ  การ

ขายบนตลาดออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมของ U2T Shopee

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 71 / 587



PS65019321 : โครงการพพฒนาและยกระดพบกลผวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: การออกแบบแพจเกจ การทจาตลาดออนไลนฑ การยกระดภบมาตรฐานอาหาร

เทคโนโลยม: เครรพองมรอในการออกแบบ  พภฒนาคอนเทนตฑ และ QR Code

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบสมลนไพร

รายละเออยด : กลดวยฉาบ เปปนอาหารแปรรมป โดยนจาไปทอดในนจปามภนใชดไฟปานกลางทอดใหด

สลกกรอบหอมและปรลงรสดดวยเกลรอ นจปาตาล หรรอ ปาปปกดา เพพพมคลณคชาสรดางความแตกตชางโดย 

ใสชใบเตยอบแหดง และสจาหรภบรสสมลนไพรเพพพมสชวนผลมของ ใบมะกรมด พรพก ถภพว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มาบตะโกเอน อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลดวยฉาบแมชระยดา

ออนไลนค : กลดวยฉาบ มาบตะโกเอน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

 ด ล"กลดวยฉาบสมลนไพร"แบบกลดวย ๆ จะเปปนการพภฒนาผลพตภภณฑฑทมพเปปนการเพพพมคลณคชา (Values 

added) ใหดสพนคดาเดพมของชลมชน มมความนชาสนใจมากขขปน จากการปรภบปรลงสมตรสมลนไพรไทย

ทดองถพพน และการออกแบบแพคเกจสพนคดาใหดทภนสมภย ทจาใหดมมการเพพพมคลณคชาทางอาหาร เพพพม

สรรพคลณทางอาหารเพรพอสลขภาพ ทภปงนมปยภงมมการทจาการตลาดออนไลนฑ ผชานระบบ Social 

Network เชชน Facebook มมการขายบนตลาดออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมของ U2T Shopee

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 72 / 587



PS65021909 : กรถบกรพบ ขนถนทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมใหดมมความสวยงาม ทภน

สมภย

การพภฒนาการเกลบรภกษา และรภกษาคลณภาพของผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพเมรพอถขงมรอลมกคดา

ตชอไป

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กรลบกรภบ ขนลนทอดกรอบ

รายละเออยด : ขนลนทอดกรอบ เปปนการนจาขนลนมาแปรรมปดดวยการทอดเปลมพยนจากขนลนสด

เปปนขนมทมพรภบประทานเปปนอาหารวชาง โดยขนลนทอดกรอบยภงมมกลพพนและสมทมพเปปนเอกลภกษณฑ

เฉพาะตภว มมความกรลบกรอบและเพพพมสภมผภสทมพเปลมพยนไปจากขนลนแบบเดพมๆ ขนลนทอดกรอบ 

(120กรภม/ถลง)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ลจาเพมยก อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สภมมาชมพบดานหนองแคทราย ต.ลจาเพมยก อ. ครบลรม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑขนลนทอดใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน ขนลนทอดแค

ลอรมพตจพาตอบสนองตลาดคนรภกสลขภาพ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม ตอบสนองตชอผมดซรปอ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการปลมกขนลนพภนธลฑ “ทองประเสรพฐ” เพรพอตอบสนอง

ภาคอลตสาหกรรม 

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมขนลนทอดกรอบ สภมมาชมพบดานหนองแคทราย 

ต.ลจาเพมยก อ. ครบลรม

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด สมชการหากลลชมเปปาหมายผมดบรพโภคใหมช

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 73 / 587



PS65021938 : ทอดมพนหนตอไมผงามยชนยงคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาการเกลบรภกษา และรภกษาคลณภาพของผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพเมรพอถขงมรอลมกคดา

ตชอไป

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมใหดมมความสวยงาม ทภน

สมภย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทอดมภนหนชอไมดงามยรนยงคฑ

รายละเออยด : เปปนการนจาหนชอไมดมาแปรรมปดดวยการผสมหนชอไมด หมมสดสภบ แปปง และเครรพอง

ปรลงรส ผสมใหดเขดากภน โดยทอดมภนหนชอไมดจะยภงคงมมกลพพนและสมทมพเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภว

ของหนชอไมด แตชจะมมรสชาตพและเพพพมสภมผภสทมพเปลมพยนไปจากหนชอไมดแบบเดพมๆทอดไมดหนชอไมดถลง

ละ 165 บาท (1กก.)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ลจาเพมยก อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑทอดมภนหนชอไมดใหดมมความทภนตชอตลาดกลลชมเปปาหมาย เชชน 

ทอดมภนหนชอไมดเปปนอาหารรภบประทานเลชนสจาหรภบรดานอาหาร และ สถานบภนเทพง , สะดวกรภบ

ประทานเปปนอาหารวชางในครภวเรรอน

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความในการเกลบรภกษาความสดใหมช

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

 

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- เกลบ Feed back จากผมดบรพโภคเพรพอหากลลชมเปปาหมายพรดอมปรภบปรลงผลพตภภณฑฑ

- สรดางโปรโมชภพนสจาหรภบผมดนจาไปจภดจจาหนชอยตชอ เชชน รดานอาหาร สถานบภนเทพง เผรพอสรดางฐาน

ลมกคดา

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด สมชการหากลลชมเปปาหมายผมดบรพโภคใหมช

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 8,500

หนดา 74 / 587



PS65006151 : โครงการสตงเสรกมและพพฒนาการแปรรรปหนรนาสรตครพวโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เขดาถขงการตลาดดพจพทภล

การใชดเครรพองศมนยฑยากาศ

ใชดวพธมการถนอมอาหาร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนมนาพารวย

รายละเออยด : หนมนา2ตภว ตภวละ 1 kg/ตภวละ 150 บาท/คมชละ300 [km

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สระวชานพระยา อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจากในอดมตมมการบรพโภคหนมนาเปปนจจานวนมาก ซขพงปปจจลบภนหนมนาไมชเพมยงพอตชอความตดอง

การของผมดนพยมบรพโภค และยภงมมความตดองการทางตลาดมากขขปน สชงผลใหดมมการพภฒนาพภนธลฑหนม

นา เมรพอหนมนานาโตเตลมทมพพรดอมเปปนพชอพภนธลฑแมชพภนธลฑ และมมความเหมาะสมกภบพรปนทมพในการเลมปยงดม

และอาหารทมพเราจะหาไดดในทดองถพพน ไมชทจาใหดเราลจาบากในการดมแล เราเลมปยงหนมนา สามารถนจาไป

ขาย ทจาใหดเรามมเงพนมาใชดหมลนเวมยนในชลมชนและสรดงรายไดดใหดแกชเกษตรกรผมดเลมปยงหนมนา และนจา

มาประกอบอาหาร สพพงทมพจะทจาในการพภฒนาครอการเพพพมมมลคชาใหดแกชผลพตภภณฑฑและปรภบปรลงแพลจ

เกจหนมนาใหดนชาสนใจและนจาออกขายสมชตลาดและขายออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 75 / 587



PS65006251 : โครงการสตงเสรกมพพฒนาขนถนทอดสรตตลาดโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางเครรอขชายเพรพอสรดางมมลคชาใหดกภบชลมชน

เปลมพยนแปลงบรรจลภภณฑฑใหดมมขนาดพกพางชาย

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนลนทอดอบกรอบ

รายละเออยด : บรรจลขนลนทอดถลงละ 1 กพโลกรภม ขายกพโลกรภมละ 200 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สระวชานพระยา อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจากปปจจลบภนขนลนลดนตลาด ทจาใหดราคาขนลนตกตจพา เปปนเหตลใหดเสษบกพจในชลมชนตกตจพา สชง

ผลใหดรายไดด ในชลมชนขาดแคลน ชาวสวนจขงเหลนคลณคชาของขนลนจขงนจาลมกขนลนมาแปรรมป เพรพอใหด

เกพดมมลคชาเพพพมโดยการนจาขนลนมาแปรรมป เปปนขนลนทอดกรอบรสชาตพถมกปากจากขนลนกพโลละ 5 

บาท นจาไปแปรรมปไดดกพโลกรภมละ 200 บาท และตชอยอดขนลนทอดกรอบเปปนของฝากประจจา

ตจาบลสระวชานพระยา เพรพอใหดเกพดการบมรณาในระดภบตจาบลเกพดการพภฒนาศมนยฑ การเรมยนรมดดดาน

อาชมพของตจาบลสระวชานพระยา สรดางเครรอขชายใหดมมศภกยภาพมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 40,000

หนดา 76 / 587



PS65010377 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบล อรพกมพค 
อจาเภอ ครบถรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. อบรมระบบการตลาด Marketing ทภปงระบบ ออนไลนฑและออฟไลนฑ

2. อบรม E-Commerce (Shopee

Lazada)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมขนมหวาน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เกมปยวกลดวย

รายละเออยด : ขนมเกมปยวกลดวย มมองคฑประกอบ ครอ เกตยว กภบ กลดวย สมารถตชอยอดผลพตภภณฑฑ

ไดดเพราะขนมชนพดนมปไมชมมขายในทดองตลาดมากชอน และยภงไมชเปปนทมพรมดจภก เราสามารถเปปดตลาด

กภบสพนคดาชพปนใหมชไดดและอาดขยายใหดเปปนสพนคดาของฝากของ จ.นครราชสมมาไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.อรพพมพฑ อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : เกมปยวกลดวย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายล 5 ปปขขปนไป เพราะเปปนกลลชมคนทมพสนใจในตภวขนมรมปแบบ

ใหมช สะดวกในการรภบประทานเปปนขนมทานเลชนและมมประโยชนฑไปในตภว

Costomer Relationships – มมการตพดตามกภบลมกคดาทมพซรปอไป คจาตพชมในรสชาตพของขนม  

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook เกมปยวกลดวย Banana dumpling และตลาดในหมมช

บดาน ตลาดอจาเภอครบลรม รวมถขงจจาหนชายทมพบดาน รดานคดาในหมมชบดานและหมมชบดานใกลดเคมยง

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ขนมทมพไดดรภบประโยชนฑสารอาหารจากกลดวย 

ไมชสชงผลเสมยตชอสลขภาพ

Key Activities - เลชรอกคภดสรรกลดวยในการการผลพตและบรรจลภภณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย แปปงเกมปยวสมตรเฉพาะ กลดวยในหมมชบดาน

ชลมชน แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภด

จจาหนชายสพนคดา

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวขดองใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมม ชาวบดาน,

ชลมชน 

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ ตดนทลนในการปลมก คชาแรงงาน คชาบรรจล

ภภณฑฑ คชาการตลาด และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

Revenue Streams – รายไดดจากการทจาธลรกพจ จะนจาไปขยายตลาดใหดเปปนสพนคดาของฝากจาก

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 77 / 587



PS65010396 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบล อร
พกมพค อจาเภอ ครบถรอ จพงหวพด นครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

อบรมระบบการตลาด Marketing ทภปงระบบ ออนไลนฑและออฟไลนฑ

อบรม E-Commerce (Shopee

Lazada)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกศรมบลรม

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑกลลชมวพสาหกพจชลมชนแมชบดานดอนสจาโรงตจาบลอรพพมพฑ ซขพงไดดนจา

พรพกมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑตชางๆ เชชนพรพกปปน พรพกแกง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.อรพพมพฑ อ.ครบลรม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทางกลลชมเราทจาแผนงานเปปน Busniess Model แยกเปปนทภปงหมดดภงนมป

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพไมชจจากภดเพศโดยมมอายล 20 ปปขขปนไป เพราะเปปน

กลลชมคนทมพสชวนใหญชมมความสามารถในการปรลงอาหารเองไดด 

Customer Relationships – ตพดตาม Feedback จากกลลชมลมกคดาขายสชง-ปลมก และคจาตพชม

การจากกลลชมลมกคดาออนไลนฑ

Channels – จภดจจาหนชายผชานเพจ Facebook , Line offcial , E-commerce 

(Shopee/LAZADA) และตลาดประจจาอจาเภอครบลรม รดานคดาในหมมชบดานและหมมชบดานใกลดเคมยง

Value Propositions – ลมกคดาสามารถนจาไปปรลงอาหารไดดอยชางสะดวก มมมาตรฐานปลอดสาร

พพษ และสามารถนจาไปเปปนของฝากไดด

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการคภดสรรพภนธลฑพรพกทมพไดดมาตรฐานและปลอดสาร

พพษ การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพสะดวกตชอการใชดงาน และออกแบบโลโกด ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอการวางจภดจจาหนชายใหดถมกกลลชมเปปาหมาย

Key Resources – กลลชมแมชบดานดอนสจาโรงทมพเปปนทรภพยากรแรงงานในการผลพต บลคคลทจาบภญชม 

และกลลชมดมแลระบบการจภดจจาหนชายผชานสรพอออนไลนฑ

Key Partners – กลลชมแมชบดานดอนสจาโรง และชาวบดานเกษตร ชลมชนทมพปลมกพรพก ภายในตจาบล 

อจาเภอ และจภงหวภดนครราชสมมา 

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาการ

ตลาด คชาขนสชง และคชาสาธารณมปโภคตชางๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 78 / 587



PS65010605 : สตงเสรกมและยกระดพบผลกตภพณฑคชถมชน ตจาบลคลองเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเลรอกวภตถลดพบทมพดม มมคลณภาพ เชชน การใชดไขชนกกระทาทมพเลมปยงเองในชลมชน

การประยลกใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ ในการพภฒนาออกแบบตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และสรพอ

ประชาสภมพภนธฑสพนคดา  ในการสชงเสรพมการขายผลพตภภณฑฑใหดเกพดความนชาสนใจ

เพพพมชชองทางการจจาหนชวยผลพตภภณฑฑใหดเขดาถขงไดดงชายมากขขปน เชชน การจจาหนชวยในตลาดออ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชและโลชภพนโปรตมนไหม คลองเมรองพภฒนา ตจาบลคลองเมรอง

รายละเออยด : เปปนเนรปอเหลวบรรจลในขวดพลาสตพก มมสชวนผสมของโปรตมนเซรพซพน ทมพสกภด

จากรภงไหม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.คลองเมรอง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สบมชสบมชโปรตมนไหม คลองเมรองพภฒนา ตจาบลคลองเมรอง มมเอกลภกษณฑเปปนสบมชเหลวทมพมมโปรตมนเซรพ

ซพนทมพสกภดมาจากรภงไหมเปปนผลพตภภณฑฑทมพชชวยใหดผพวชลมชรพนเนมยนนลชมและลดอาการคภนจากผรพนทมพ

เกพดจากการแพดชชวยใหดผพวดมสลขภาพดมสามารถซรปอไปใชดในครภวเรรอนหรรอนจามาเปปนของฝากไดด 

เหมาะกภบพชอบดานแมชบดานหรรอกลลชมวภยทจางานโดยมมการออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพม

มมลคชาของสพนคดาเพพพมชชองทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบออฟไลนฑ เชชนฝากขายหนดารดานหรรอ

วางจจาหนชายทมพรดานคดาปปกชลมชน และแบบออนไลนฑเชชน Facebook ,LINE ,Lazada และ Shopee 

อมกทภปงยภงมมการออกบมธรดานคดาตามสถานทมพราชการ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,200

หนดา 79 / 587



PS65011127 : สตงเสรกมและยกระดพบผลกตภพณฑคชถมชน ตจาบลคลองเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเลรอกวภตถลดพบทมพดม มมคลณภาพ และปลอดสารพพษ เชชน กลดวยปลมกเองตามธรรมชาตพ ไมชใสช

สารกภนเสมย ใชดนจปามภนทอดทมพไดดมาตรฐาน การใชดวภตถลดพบทางการเกษตรทมพปลมกเองในชลมชน

การประยลกใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ ในการพภฒนาออกแบบตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และสรพอ

ประชาสภมพภนธฑสพนคดา  ในการสชงเสรพมการขายผลพตภภณฑฑใหดเกพดความนชาสนใจ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบ

รายละเออยด : มมลภกษณะเปปนแผชน ใชดกลดวยปลมกเองตามธรรมชาตพ รสชาตพอรชอยกรลบกรอบ 

ทจาสดใหมชทลกวภน ไมชใสชสารกภนเสมย  ใชดนจปามภนทอดทมพไดดมาตรฐาน มม 3 รสชาตพ หวาน เคลม ปาปรพ

กดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.คลองเมรอง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลดวยฉาบ กลลชมแมชบดานหนองหญดาปลดอง ตจาบลคลองเมรอง ใชดกลดวยสดจากสวนในการทจาทอด

แบบสดใหมชทลกวภน สะอาดไมชใสชสม ไมชใสชสารกภนเสมยมมหลากหลายรสชาตพสามารถรภบประทานไดด

ทภนทมหรรอนจามาเปปนของฝาก เหมาะกภบคนทลกคนทลกเพศทลกวภย ทมพชรพนชอบทานกลดวย ทานอาหาร

ทานเลชน หรรออาหารแปรรมปทมพมมลภกษณะกรลบกรอบและสามารถทานไดดทลกทมพทลกเวลาโดยมมการ

ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดาเพพพมชชองทางการขายจจาหนชายสพนคดา

ทภปงแบบออฟไลนฑ เชชน ฝากขายหนดารดานหรรอวางจจาหนชายทมพรดานคดาปลมกในชลมชน และ

แบบออนไลนฑ เชชน Facebook , LINE , Lazd และshopee อมกทภปงยภงมมการออกบมธรดานคดาตาม

สถานทมพราชการ

มมจจาหนชายมมทภปงปลมกและสชง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 16,250

หนดา 80 / 587



PS65010709 : พพฒนาออกแบบผลกตภพณฑคในชถมชนเพชถอเพกถมมรลคตา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การประยลกตฑใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ ในการพภฒนาออกแบบตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และสรพอ

ประชาสภมพภนธฑสพนคดา  ในการสชงเสรพมการขายผลพตภภณฑฑใหดเกพดความนชาสนใจ

การเลรอกวภตถลดพบทมพดม มมคลณภาพ และปลอดสารพพษ เชชน การเลรอกใชดสภนในหมมเลลก 1 ตภวจะมม

เพมยง 2 ชพปน การใชดวภตถลดพบทางการเกษตรทมพปลมกเองในชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหมมตลดม ตจาบลจภกราช

รายละเออยด : เปปนหชอคลดายลมกตลดม ใชดเนรปอหมมสภนในอยชางดมในการทจา ไมชใสชสม ไมชใสชสารกภนเสมย 

สามารถรภบประทานไดดทภนทม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.จภกราช อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แหนมตลดมหมม มมลภกษณะหชอคลดายลมกตลดม ใชดเนรปอหมมสภนในอยชางดมในการทจา สด สะอาด ไมชใสชสม ไมชใสช

สารกภนเสมย สามารถรภบประทานไดดทภนทม หรรอนจามาเปปนของฝาก เหมาะกภบพชอบดานแมชบดานหรรอ

กลลชมวภยทจางาน โดยมมการออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา เพพพมชชอง

ทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบออฟไลนฑ เชชน ฝากขายหนดารดานหรรอวางจจาหนชายทมพรดานคดาปลมกใน

ชลมชน และแบบออนไลนฑ เชชน ขายผชาน Facebook Line การจจาหนชายสพนคดามมทภปงปลมกและสชง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 81 / 587



PS65011235 : สตงเสรกมผลกตภพณฑคในชถมชนสรตตลาดออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การประยลกตฑใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ ในการพภฒนาออกแบบตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และสรพอ

ประชาสภมพภนธฑสพนคดา  ในการสชงเสรพมการขายผลพตภภณฑฑใหดเกพดความนชาสนใจ

การเลรอกวภตถลดพบทมพดม มมคลณภาพ เชชน การเลรอกใชดปลาทมพเลมปยงในชลมชน ชนพดปลาทมพใชดผลพตเนรปอ

จะแขลง ทจาใหดผลพตภภณฑฑมมลภกษณะเดชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมปลานพล ตจาบลจภกราช

รายละเออยด : ใชดปลานพลทมพเลมปยงเองในบอธรรมชาตพ มาแปรรมปเปปนการยรดระยะเวลาในการ

ถนอมอาหาร บรรจลภภณฑฑมม 2 แบบ ครอแบบถลงซมลและแบบถลงพลาสตพกมภด ไมชใชชวภตถลกภนเสมย 

ใชดทานเปปนอาหารหรรอเปปนของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.จภกราช อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปลาสดมปลานพล เปปนการนจาเอาปลานพลทมพเลมปยงตามบชอธรรมชาตพมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑปลา

สดมแบบเปปนตภว โดยมมการออกแบบผลพตภภณฑฑและพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา 

เพพพมชชองทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบออฟไลนฑ เชชน ฝากขายหนดารดานหรรอวางจจาหนชายทมพรดาน

คดาปลมกในชลมชน และแบบออนไลนฑ เชชน ขายผชาน Facebook Line การจจาหนชายสพนคดามมทภปงปลมก

และสชง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 82 / 587



PS65011908 : โครงการพพฒนาและยกระดพบสกนคผาขผาวหมากโบราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. องคฑความรมดการออกแบบตราสพนคดาจากโปรแกรม Adobe Illustrator เพรพอสรดางตราสพน

คดา

2. เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมชเพรพอผลพตและถนอมอาหารและเพรพอเพพพมมมลคชาใหด

ผลผลพตเกพดประโยชนฑดดานการจภดเกลบและการขนสชง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหมากโบราณ

รายละเออยด : ขดาวหมากสมตรโบราณเปปนภมมพปปญญาการถนอมอาหารแบบทดองถพพนและเพพพม

มมลคชา ดดวยวพธมการทมพมมมาแตชโบราณ มมรสหวานตามธรรมชาตพโดยไมชตดองเตพมนจปาตาล มมโพรไบ

โอตพกชชวยรภกษาสมดลลของระบบทางเดพนอาหาร เพพพมระบบภมมพคลดมกภน มมกลพพนหอม ทานแลดวใหด

ความรมดสขกสดชรพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทองหลาง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค :  ตU2T For BCG ตจาบลทองหลาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ขดาวหมากโบราณมมประโยชนฑตชอสลขภาพ เปปนภมมพปปญญาของชาวบดานเพรพอเพพพมมมลคชาวภตถลดพบใน

ชลมชน  ไดดรภบการพภฒนาบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดทภนสมภย นชาสนใจ และสะดวกตชอการขนสชง

ผชานชชองทางการจจาหนชายทภปงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 83 / 587



PS65012177 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคจากพรกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. องคฑความรมดการออกแบบตราสพนคดาจากโปรแกรม Adobe Illustrator เพรพอสรดางตราสพน

คดา

2. เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมชเพรพอผลพตและถนอมอาหารและเพรพอเพพพมมมลคชาใหด

ผลผลพตเกพดประโยชนฑดดานการจภดเกลบและการขนสชง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรรพองของพรพก

รายละเออยด : พภฒนาผลพตภภณฑฑจากพรพกในชลมชนทองหลางเปปนพรพกปปนและพรพกแหดง เพรพอ

เพพพมมมลคชาโดยการพภฒนาบรรจลภภณฑฑและฉลากสพนคดา สรรพคลณของพรพกชชวยเจรพญอาหาร

แกดอาเจมยนบพดขภบเหงรพอขภบลมเปปนเครรพองเทศเครรพองแตชงสมกลพพนรสทมพมมบทบาทสจาคภญมากใน

อาหารไทยแทบทลกชนพด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทองหลาง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : U2T For BCG ตจาบลทองหลาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

พรพกแหดงและพรพกปปนของชลมชนทองหลาง  ไดดรภบการพภฒนาบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดทภน

สมภยสะดวกตชอการขนสชงและจภดเกลบ เพรพอเพพพมมมลคชาวภตถลดพบในชลมชนใหดมมมมลคชาสมงขขปน เพพมชชอง

ทางชชองทางการจจาหนชายทภปงแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 84 / 587



PS65022371 : พรกกแกงบผานลถงถตอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. นจาเทคโนโลยมในดดานการแปรรมปอาหารประเภทพรพกแกงเพรพอใหดมมอายลการใชดงานไดดนาน

มากยพพงขขปน

1. ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

2. เพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงบดานลลงถชอน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพทจาจากเครรพองเทศและสมลนไพรตชางๆ เชชน พรพกสด พรพกแหดง หภว

หอม กระเทมยม ขชา ตะไครด ผพวมะกรมด บดผสมใหดเขดากภน อาจมมสชวนประกอบอรพน เชชน กะปป 

นจปาตาล นจปาปลา เกลรอ แลดวอาจผสมกภบกะทพหรรอนจปามภนบรพโภคตามสชวนประกอบของนจปาพรพก

แกงแตชละชนพด และอาจนจาไปใหดความรดอนหรรอไมชกลไดด นจาไปประกอบอาหารไดดทภนทม  โดยพรพก

แกงบดานลลงถชอนมมเอกลภกษณฑเปปนของตภวเองไมชเหมรอนใคร โดยพรพกแกงบดานลลงถชอนจะ

ประกอบดดวยสชวนผสมตชางๆจากเครรพองเทศและสมลนไพรตชางๆ เชชน พรพกแหดง มะกรมด ตะไครด 

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ศรมละกอ อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกแกงบดานลลงถชอน ตจาบลศรมละกอ

ออนไลนค : สจานภกงานพภฒนาชลมชนอจาเภอจภกราช จภงหวภดนครราชสมมา กรมการพภฒนาชลมชน 

กระทรวงมหาดไทย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

ศขกษาสภาพเบรปองตดน สจารวจ วพเคราะหฑ ปปญหาดดานผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ กระบวนการทาง

ธลรกพจของกลลชมพรพกแกงทมพเขดารชวมโครงการ

ศขกษา วพเคราะหฑผลพตภภณฑฑเดพมของกลลชมพรพกแกงโดยการวพเคราะหฑจลดอชอนจลดแขลงของ

ผลพตภภณฑฑ

สพงหาคม 2565 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑผลพตภภณฑฑพรพกแกงใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน เซต

ชลดพรพกแกง พรพกแกงแบบกระปลก พรพกแกงแบบซอง เปปนตดน

ออกแบบบรรจลภภณฑฑผลพตภภณฑฑพรพกแกงและทดลองตลาดโดยการประชาสภมพภนธฑผชานทางออ

นไลนฑ 

วพเคราะหฑการตอบรภบของตลาดทมพทจาการทดลองผชานทางออนไลนฑ และนจามาปรภบปรลงบรรจล

ภภณฑฑผลพตภภณฑฑพรพกแกง

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 14,450

หนดา 85 / 587



PS65022375 : ขผาวหอมมะลก 105 กลถตมนาแปลงใหญต ตจาบลศรอละกอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. การประยลกตฑใชดนวภตกรรม และเทคโนโลยมในการเพพพมศภกยภาพการแขชงขภนทาง การตลาด

กลลชมวพสาหกพจขดาวหอมมะลพ

2. การสรดางนวภตกรรมในกระบวนการผลพตและการแปรรมป ผลพตภภณฑฑขดาวหอมมะลพ

3. ระบบการตรวจสอบและตพดตามกระบวนการผลพตขดาวหอมมะลพดดวย QR Code ของกลลชม

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะลพ 105

รายละเออยด : ขดาวหอมมะลพ105กลลชมนาแปลงใหญชตจาบลศรมละกอขดาวหอมมะลพ 105 กลลชมนา

แปลงใหญช ตจาบลศรมละกอผลพตโดย :   88 ม. 4 บดานละกอ ต.ศรมละกอ อ.จภกราช จ.

นครราชสมมาสโลแกน :   ปราศจากสารกภนบมด 100% หลงงชาย คลดมคชานจปาหนภกสลทธพ 1 กพโลกรภม   

ราคา 85 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ศรมละกอ อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมนาแปลงใหญช ตจาบลศรมละกอ

ออนไลนค : กลลชมนาแปลงใหญช ตจาบลศรมละกอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

-ศขกษาสภาพเบรปองตดนสจารวจวพเคราะหฑปปญหา

-ดจาเนพนการจภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบทมพไดดรภบการพภฒนา

-ขยายชชองทางการตลาดผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

-ฝปกอบรมดดานการมาตรฐานผลพตภภณฑฑและการตลาด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 17,500

หนดา 86 / 587



PS65021462 : ขผาวตผมกระบอกยตาดจา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดนวภตกรรมเครรพองซมลสมญญากาศเพรพอชชวยการถนอมผลพตภภณฑฑใหดสามารถเกลบรภกษาไดด

นานมากขขปน

การนจาเทคโนโลยมในปปจจลบภนเขดามาชชวยเพพพมชชองทางการจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขาย

ออนไลนฑและ ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media ในการออกตลาดและใชดกลยลทธฑ Infuencer 

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวตดมกระบอกยชาดจา

รายละเออยด : ขดาวตดมกระบอกครอการนจาขดาวเหนมยวไปผภดกภบกะทพและนจาไปบรรจลลงในใบตอง

ทมพมมลภกษณะเปปนแทชงทรงกระบอก โดยจะใสชไสดเผรอก ไสดกลดวยและไสดจากพรชผลตามฤดมกาล

จากนภปนนจาไปมภดดดวยเชรอกหรรอตอกแลดวนจาไปนขพงใหดสลกกชอนทมพจะรภบประทาน บรรจลลงถลงแพลค

สพนคดา จจานวน 5 ชพปนตชอแพลค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สมสลก อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานของคลณยชาดจา ชลมชนบดานซาด หมมชทมพ 10 ต.สมสลก  อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม2565-วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑขดาวตดมกระบอกยชาดจาใหดมมความหลากหลาย-วาง

แผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจสวยงาม-ออกแบบสรพอและประชาสภมพภนธฑผชานแพ

ลตฟอรฑมSocial Media สพงหาคม2565-ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออ

นไลนฑ-ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดขดาวตดมกระบอก-ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมด

ธลรกพจ กภนยายน2565 -ขยายชชองทางการตลาด -ใชดกลยลทธฑInfuencerMarketing ในการ

สรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ/แผนการขาย -ออกแบบผลพตตดนแบบ

ผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ-โปรโมทแบรนดฑ

สพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytellingเพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชธลรกพจ-ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจ

อยชางตชอเนรพองดดวยสรพอonlineแบบตชางๆ/แผนการผลพต มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขายเชชนเซ

ทสจาหรภบงานเทศกาล ของฝากในโอกาสตชางๆเพรพอกระตลดนยอดขายเปปนตดน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,500

หนดา 87 / 587



PS65021467 : สมถนไพรฟฝาทะลายโจรอพดแคปซรล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดนวภตกรรมเครรพองบดสมลนไพรเพรพอบดใหดเปปนผง

ตรวจคลณภาพผลพตภภณฑฑและโภชนาการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ และการตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สมลนไพรฟปาทะลายโจรอภดแคปซมล

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพทจาจากสมลนไพร โดยใชดกรรมวพธมการผลพตแบบอภดเมลด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สมสลก อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชน สมลนไพรแปรรมปเพรพอสลขภาพชลมชน หมมช2 บดานโคก หนองโสน ต.สมสลก 

อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนสมลนไพรไทยแปรรมปเพรพอสลขภาพ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. วางแผนการประชลมกภบกลลชมคนในชลมชนและทางหนชวยงานองคฑการบรพหารสชวนตจาบลสมสลก ใน

การพภฒนาสพนคดาของตจาบล

2. หลภงจากไดดขดอตกลงผลพตภภณฑฑทมพตดองการจะพภฒนาครอ สมลนไพรอภดแคปซมล จขงทจาการสรบคดน

และรวบรวมขดอมมลผลพตภภณฑฑในการนจามาวพเคราะหฑถขงปปญหา ผลกระทบ และปปจจภยทมพเกพดขขปน 

เพรพอหาแนวทางแกดไขปปญหา และวางแผนการพภฒนาใหดตรงตามเปปาหมายขององคฑกร

3. ทจาการลงพรปนทมพในตจาบลเพรพอนจาขดอมมลและตภวอยชางสพนคดามาพภฒนาในการออกแบบผลพตภภณฑฑ

และบรรจลภภณฑฑ รวมทภปงการนจามาตรวจสอบขดอมมลดดานโภชนาการสจาหรภบสพนคดาทมพเปปนประเภท

อาหาร 

4. ทจาการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑในการเผยแพรชสพนคดาใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางกวดางขวาง พรดอม

ทภปงวางแผนผลพตสพนคดาในการจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ประกอบกภบดจาเนพนการ

ประชาสภมพภนธฑอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online ผชานแพลตฟอรฑม social media

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 88 / 587



PS65027583 : พรกกแกงบผานหนองสะแกเครชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลน

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑInfuencer Marketing

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงบดานหนองสะแกเครรอ

รายละเออยด : พรพกแกงสมแดง สจาหรภบผภดและแกง ปรพมาณ 200 กรภม NET WT. (150gm) /

ซองพรพก  กะปป  ตะไครด  เครรพองเทศอรพนๆ 18%  (พรพกแหดง หอม กระเทมยม กระชาย ขมพปน ขชา ผพว

มะกรมด)  เกลรอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองขาม อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชลมชนบดานหนองสะแกเครรอ

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565

- ศขกษาสภาพเบรปองตดน สจารวจ วพเคราะหฑ ปปญหาดดานผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ กระบวนการ

ทางธลรกพจของ กลลชมชลมชนทมพเขดารชวมโครงการ

- ศขกษาและวพเคราะหฑผลพตภภณฑฑเดพมของชลมชนโดยการวพเคราะหฑจลดอชอนจลดแขลงของผลพตภภณฑฑ 

สพงหาคม 2565

- ดจาเนพนการจภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบทมพไดดรภบการพภฒนา

- พภฒนาบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพมมมลคชาและความเปปนไปไดดทางการตลาด

- ประชาสภมพภนธฑผลพตสพนคดา จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

   

   กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ - ฝปก

อบรมดดานการมาตรฐานผลพตภภณฑฑและการตลาด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 17,500

หนดา 89 / 587



PS65027595 : พวงหรอดบผานโนนพะไล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑInfuencer Marketing

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พวงหรมดบดานโนนพะไล

รายละเออยด : จภดจจาหนชายพวงหรมดภายในชลมชนและตจาบล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองขาม อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พวงหรมดบดานโนนพะไล

ออนไลนค : พวงหรมดบดานโนนพะไล

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565

- ศขกษาสภาพเบรปองตดน สจารวจ วพเคราะหฑ ปปญหาดดานผลพตภภณฑฑ กระบวนการทางธลรกพจของ

กลลชมชลมชนทมพเขดา รชวมโครงการ

- ศขกษาและวพเคราะหฑผลพตภภณฑฑเดพมของชลมชนโดยการวพเคราะหฑจลดอชอนจลดแขลงของผลพตภภณฑฑ 

สพงหาคม 2565

- ดจาเนพนการจภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบทมพไดดรภบการพภฒนา

- พภฒนารมปแบบผลพตภภณฑฑ เพรพอเพพพมมมลคชาและความเปปนไปไดดทางการตลาด

- ประชาสภมพภนธฑผลพตสพนคดา จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

   

   กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ - ฝปก

อบรมดดานการมาตรฐานผลพตภภณฑฑและการตลาด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 38,000

หนดา 90 / 587



PS65011098 : สาดไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายการตลาดออนไลนฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอทอ

รายละเออยด : การทอเสรพอกก เปปนภมมพปปญญาของคนในทดองถพพน ทมพนจาเอาตดนกกมาแปรสภาพ 

เปปนเสดน ยดอมสม แลดวสานทอใหดเปปนผรน เพรพอนจามาใชดปมรองนภพงหรรอนอน หรรอทจาธลรกรรมตชางๆ

ตลอดจนพพธมกรรมทางศาสนา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองพลวง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การทอเสรพอกกนจาเอาตดนกกมาแปรสภาพ ยดอมสม สานทอใหดเปปนผรนเพรพอนจามาใชดปมรองนภพงหรรอทจา

ธลรกรรมตชางๆเปปนการขายทมพไมชมมหนดารดานและมมออกบมธตามงานของอจาเภอ ทมมงานU2Tหนอง

พลวง จะชชวยสชงเสรพมในดดานการทจาการตลาดทมพกวดางขขปนและเพพพมชชองทางการจจาหนชายในรมป

แบบออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 91 / 587



PS65011531 : แฮนดคเมด จพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายการตลาดออนไลนฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชชสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตระกรดาสานไมดไผช

รายละเออยด : เปปนการใชดวภสดลธรรมชาตพในชลมชน ไมดไผช มาสานเปปนตระกรดา งานหภตถกรรม

จภกรสานทมพนภบวภนจะหาคนทจายากขขปน งานฝปมรอทมพละเอมยดบรรจง ถภกสานเสดนไมดไผชใหดเกพดรมป

รชางและลวดลายทมพสวยงาม มมความแขลงแรง ทนทานตชอการใชดงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองพลวง อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เปปนการใชดวภสดลธรรมชาตพในชลมชน ไมดไผช มาสานเปปนตระกรดา งานหภตถกรรมจภกรสานทมพนภบวภนจะ

หาคนทจายากขขปน งานฝปมรอทมพละเอมยดบรรจง ถภกสานเสดนไมดไผชใหดเกพดรมปรชางและลวดลายทมพสวย

งาม มมความแขลงแรง ทนทาน ตชอการใชดงานเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ ทางกลลชมU2T หนอง

พลวงจขงจะชชวยในการออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลาย สวยงาม ทภนสมภยมากยพพงขขปน 

และเพพพมชชองทางการจจาหนชายในรมปแบบออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 92 / 587



PS65026444 : พรกกบผานหกนโคน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานการเกลบรภกษา มม

ความหลากหลายรมปแบบ ใชดประโยชนฑไดดจรพง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การวพเคราะหฑอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแปรรมปบดานหพนโคน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑพรพกแปรรมปบดานหพนโคน เปปนผลพตภภณฑฑเพรพอการประกอบอาหารกขพง

สจาเรลจ ทมพเหมาะสจาหรภบผมดทมพชอบประกอบอาหารเองแตชไมชคชอยมมเวลา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หพนโคน อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เผลดคภก

ออนไลนค : korat market village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565

- ศขกษาสภาพเบรปองตดน สจารวจ วพเคราะหฑ ปปญหาดดานผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ กระบวนการ

ทางธลรกพจของกลลชมชลมชนทมพเขดารชวมโครงการ

- ศขกษาและวพเคราะหฑผลพตภภณฑฑเดพมของชลมชนโดยการวพเคราะหฑจลดอชอนจลดแขลงของ

ผลพตภภณฑฑ

สพงหาคม 2565

- ดจาเนพนการจภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบทมพไดดรภบการพภฒนา

- พภฒนาบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพมมมลคชาและความเปปนไปไดดทางการตลาด 

- ประชาสภมพภนธฑผลพตสพนคดา จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ฝปกอบรมดดานการมาตรฐานผลพตภภณฑฑและการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,100

หนดา 93 / 587



PS65027107 : ผผาไหมบผานโนนเสมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม มมความหลากหลายรมปแบบ ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความประณมต

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมลายจภกราช

รายละเออยด : ผดาไหมทอมรอโดยกลลชมสตรมบดานโนนเสมา ตจาบลหพนโคน มมเอกลภกษณฑทมพลวด

ลายบนผรนผดาเปปนลายประจจาอจาเภอจภกราช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หพนโคน อ.จภกราช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอผาไหมบดานโนนเสมา

ออนไลนค : korat market village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565

- ศขกษาสภาพเบรปองตดน สจารวจ วพเคราะหฑ ปปญหาดดานผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ กระบวนการ

ทางธลรกพจของกลลชมชลมชนทมพเขดารชวมโครงการ

- ศขกษาและวพเคราะหฑผลพตภภณฑฑเดพมของชลมชนโดยการวพเคราะหฑจลดอชอนจลดแขลงของ

ผลพตภภณฑฑ

สพงหาคม 2565

- ดจาเนพนการจภดทจาผลพตภภณฑฑตดนแบบทมพไดดรภบการพภฒนา

- พภฒนาบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพมมมลคชาและความเปปนไปไดดทางการตลาด 

- ประชาสภมพภนธฑผลพตสพนคดา จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ฝปกอบรมดดานการมาตรฐานผลพตภภณฑฑและการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 94 / 587



PS65016407 : โครงการเพกถมมรลคตาสกนคผากรงนกตจาบลชผางทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบบรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กรงนกชดางทอง

รายละเออยด : กรงนกเกพดขขปนจากการเลมปยงนกและตชอนกธรรมชาตพเพรพอนจามาเลมปยงภายใน

ครภวเรรอน จขงไดดเกพดภมมพปปญญาการทจากรงนกจากไมดไผชซขพงเปปนวภสดลธรรมชาตพทมพหาไดดตาม

ธรรมชาตพ ซขพงเปปนสพนคดาหภตถกรรมทมพทจาเองจากภมมพปปญญา และสามารถหารายไดดเขดาสมชครภว

เรรอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชดางทอง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : กจาลภงดจาเนพนการสรดางเพจ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรงนกเกพดขขปนจากการเลมปยงนกและตชอนกธรรมชาตพเพรพอนจามาเลมปยงภายในครภวเรรอนจขงไดดเกพด

ภมมพปปญญาการทจากรงนกจากไมดไผชซขพงเปปนวภสดลธรรมชาตพทมพหาไดดตามธรรมชาตพนจามาใสชนกเพรพอ

นจามาแขวนประดภบไวดหนดาบดานจากการแขวนโชวฑนกทมพหนดาบดานทจาใหดมมคนนอกชลมชนมาพบเจอ

และมมความสนใจอยากซรปอตชอทภปงนกและกรงนกทจาใหดเกพดความตดองการซรปอมากขขปนทจาใหดชาวบดาน

มารชวมกภนผลพตกรงนกขายทจาใหดชลมชนมมรายไดดกระจายสมชครภวเรรอน แตชยอดการขายยภงอยมชใน

เกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชาสภมพภนธฑหรรอการโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของ

ผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปากของคนในชลมชนและชลมชนใกลดเคมยง ดภงนภปนทมม U2T จขงมม

แนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพและพรปนทมพใกลดเคมยง 

และการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ โดยมมการจภดการเรพพมตดนจากการรวม

กลลชมเปปน Start Up เปปนกพจการขนาดเลลก มมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกรไมชซภบซดอน และมม

ลจาดภบขภปนไมชมาก เพรพอใหดผมดนจากลลชม หภวหนดางาน และสมาชพกมมความใกลดชพด สามารถพมดคลยแลก

เปลมพยนความคพดเหลนระหวชางกภน และกระจายอจานาจการตภดสพนใจเบรปองตดนใหดกภบผมดปฏพบภตพงาน 

เพรพอใหดการดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพน เพรพอตอบสนองความตดองการของลมกคดา และยลค

สมภยทมพมมการเปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลว ในสชวนของผลพตภภณฑฑ เรามมแผนในการทมพจะสรดางแบ

รนดฑและโลโกดทมพมมอภตลภกษณฑของชลมชนและมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑหรรอหมบหชอสจาหรภบการขาย

และพภฒนาระบบการจภดสชงสพนคดาเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเรา ในดดานการ

ขายเราจะเนดนการขายแบบออนไลนฑโดยจะผลภกดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑ

เปปนหลภก อาทพเชชน Facebook market place, Lazada, Shopee, Kaidee เปปนตดน เนรพองจาก

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 35,000

หนดา 95 / 587



PS65016696 : โครงการเพกถมมรลคตาขผาวหอมมะลกอกนทรอยคตจาบลชผางทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หอมชดางทอง ขดาวหอมมะลพอพนทรมยฑ

รายละเออยด : ขดาวหอมมะลพชดางทอง เกพดจากการรวมกลลชมวพสาหกพจชลมชนนาแปลงใหญชชดาง

ทอง โดยไดดใบรภบรองขดาวอพนทรมยฑ T3 จากกรมการขดาว และมมการใชดสารบจารลงดพนจาก

ธรรมชาตพ ขดาวหอมมะลพชดางทองมมความแตกตชางจากแหลชงผลพตอรพน ๆ ขดาวเมลลดสวย หอม 

นลชม อรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชดางทอง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขดาวหอมมะลพอพนทรมยฑกลลชมวพสาหกพจชลมชนนาแปลงใหญช

ออนไลนค : หอมชดางทอง ขดาวหอมมะลพอพนทรมยฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวหอมมะลพชดางทองเกพดจากการรวมกลลชมวพสาหกพจชลมชนนาแปลงใหญชชดางทองมมสมาชพกทมพมม

ประสบการณฑในการปลมกขดาวหอมมะลพ105สมาชพกของกลลชมวพสาหกพจนาแปลงใหญชใหดความสนใจ

และหภนมาปลมกขดาวหอมมะลพอพนทรมยฑโดยไดดใบรภบรองขดาวอพนทรมยฑT3จากกรมการขดาวทางกลลชม

วพสาหกพจชลมชนนาแปลงใหญชชดางทองจขงมมความความตดองการพภฒนาชชองทางการตลาดรวม

ถขงสรดางมมลคชาเพพพมราคาขายใหดขดาวหอมมะลพของทางกลลชมเพรพอยกระดภบเศรษฐกพจและสรดาง

ความเขดมแขลงใหดแกชกลลชมวพสาหกพจทจาใหดชลมชนมมรายไดดกระจายสมชครภวเรรอนแตชยอดการขายยภงอยมช

ในเกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชาสภมพภนธฑหรรอการโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของ

ผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปากของคนในชลมชนและชลมชนใกลดเคมยงดภงนภปนทมมU2Tจขงมม

แนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพและพรปนทมพใกลดเคมยง

และการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆโดยมมการจภดการเรพพมตดนจากการรวม

กลลชมเปปนStartUpเปปนกพจการขนาดเลลกมมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกรไมชซภบซดอนและมมลจาดภบ

ขภปนไมชมากเพรพอใหดผมดนจากลลชมหภวหนดางานและสมาชพกมมความใกลดชพดสามารถพมดคลยแลกเปลมพยน

ความคพดเหลนระหวชางกภนและกระจายอจานาจการตภดสพนใจเบรปองตดนใหดกภบผมดปฏพบภตพงานเพรพอใหดการ

ดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพนเพรพอตอบสนองความตดองการของลมกคดาและยลคสมภยทมพมมการ

เปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลวในสชวนของผลพตภภณฑฑเรามมแผนในการทมพจะสรดางแบรนดฑและโลโกดทมพมม

อภตลภกษณฑของชลมชนและมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑหรรอหมบหชอสจาหรภบการขายและพภฒนาระบบ

การจภดสชงสพนคดาเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเราในดดานการขายเราจะเนดนการ

ขายแบบออนไลนฑโดยจะผลภกดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑเปปนหลภกอาทพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 96 / 587



PS65010050 :  ผลกตภพณฑคกระเปปาแปรรรปจากเสชถอกก/ลจาพพน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางในการจภดจจาหนชายสพนคดา ในสชวนของ ออนไลนฑ (Shopee, TikTok )

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภลเขดามาเปปนตภวชชวย

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบ เพรพอเพพพมการประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑกระเปปาแปรรมปจากเสรพอกก/ลจาพภน

รายละเออยด : กลชองใสชดพนสอกลชองใสชทพชชมชกระเปปาทรงกระบอกกระเปปาทรงแตงโมกระเปปา

ทรงสะพายขดางกระเปปาทรง Eggieกระเปปาทรง Boxieกระเปปาทรงขนมไทยกระเปปาทรง 

Toastกระเปปาทรง Popcornกระเปปาทรง Peary

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาชดาง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑกระเปปาแปรรมปจากเสรพอกก/ลจาพภน เปปนการนจาวภสดลจากธรรมชาตพ ซขพงเรานจาวภชพรชทมพ

เปปนศภตรมทางการเกษตรทภปงหมดมาเพพพมมมลคชา และสามารถนจามาแปรรมปเปปนกระเปปา ของใชดอรพนๆ 

โดยกลลชมลมกคดาสชวนใหญชจะเปปนกลลชมสตรม และนภกทชองเทมพยว ซขพงในการสรดางความสภมพภนธฑกภบ

ลมกคดา จะมมการพมดคลยอยชางเปปนกภนเอง มมการใหดนภกทชองเทมพยวทดลองทอเสรพอ มมการขนสชงตชาง

จภงหวภด และทางลมกคดาสามารถเลรอกลวดลายกระเปปาเสรพอเองไดด โดยชชองการสภพงซรปอสพนคดาสชวน

ใหญชจะมาจากทาง Khorat Geopark  ทางดดานกพจกรรมหลภกของเรา ครอการทอเสรพอและนจามา

แปรรมป มมจภดกพจกรรมการเรมยนรมดกภบผมดทมพมาเยมพยมชม และสอนทอเสรพอ ทางดดานผมดรชวมงานหลภก

ของเราจะประกอบดดวย Khorat Geopark หนชวยงานราชการพช. อจาเภอ กลลชมแมชบดานทอเสรพอ

เยลบผดา และกลลชมทอผดาลายชดาง ซขพงทรภพยากรหลภกทมพใชด ครอ ตดนกก ตดนธมปฤาษม ตดนไหล ตดนแหดวหมม 

จภกรเยลบผดา แครชทอเสรพอ แรงงานแมชบดานทอเสรพอเยลบผดา และแรงงานกลลชมทอผดาลายชดาง ทาง

ดดานรายรภบ จะมาจากกจาไรของการขายผลพตภภณฑฑกระเปปาแปรรมปจากเสรพอกก/ลจาพภน ใบละ 20 

-230 บาท และดดานรายจชายทภปงหมดประมาณ 1,287 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 97 / 587



PS65010195 : ผผาฝฝายทอลายชผางดบกดจาบรรพค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม PHOTOSHOP ในการตภดตชอรมปภาพของผลพตภภณฑฑ

ใชดโปรแกรมทางคอมพพวเตอรฑในการประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายสพนคดา เชชน ชชองทางออนไลนฑ Facebook , Shopee

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาฝปายทอลายชดางดขกดจาบรรพฑ

รายละเออยด : ผดาพภนคอลายชดางดขกดจาบรรพฑผดาผรนลายชดางดขกดจาบรรพฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาชดาง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑผดาฝปายทอลายชดางดขกดจาบรรพฑ เปปนการนจาเอาอภตลภกษณฑของชลมชน และใชดวภสดล

ธรรมชาตพทมพมมในทดองถพพน โดยทางกลลชมลมกคดาสชวนใหญชจะเปปนกลลชมสตรม และนภกทชองเทมพยว ซขพงการ

สรดางความสภมพภนธฑกภบลมกคดา มมการพมดคลยแบบเปปนกภนเอง อธพบายสพนคดาเรรพองราวความเปปนมา 

กระบวนการพภฒนาสพนคดาจาก Khorat Geopark และบรพการขนสชงเอกชนตามพรปนทมพตชางๆ โดย

ชชองการสภพงซรปอสพนคดาสชวนใหญชจะมาจากทาง Khorat Geopark  ในกพจกรรมหลภกของเรา จะเปปน

การทอผดาฝปาย ซขพงทจาการพภฒนาสพนคดาใหดมมอภตลภกษณฑ โดยทจาลวดลายรมปชดางดขกดจาบรรพฑ ใน

ดดานผมดรชวมงานหลภกของเราจะประกอบดดวย Khorat Geopark หนชวยงานราชการพช. อจาเภอ 

และกลลชมแมชบดานทอผดา ในดดานทรภพยากรหลภกทมพใชด ครอ ผดาฝปาย ดพนจากทดองถพพนทมพนจามายดอมผดา 

เปลรอกไมดทมพนจามายดอมผดา เครรพองทอผดา และแรงงานแมชบดานทอผดา ทางดดานรายรภบ จะมาจาก

กจาไรของการขายผลพตภภณฑฑผดาฝปายทอลายชดางดขกดจาบรรพฑ ผรนละ 50 -100บาท และดดานราย

จชายทภปงหมดประมาณ 470 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 98 / 587



PS65022451 : โครงการพพฒนาเมอถยงคจาสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสรดางเพพพมมมลคชาเมมพยงคจาดดวยการเสมยบไมด

การจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Facebook

การปรภบปรลงโลโกด รมปแบบผลพตภภณทฑและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เมมพยงคจาบดานพระพลทธ

รายละเออยด : เมมพยงคจาประกอบดดวยใบชะพม  หอมแดง ขพง มะนาวหภพนพรดอมเปลรอก พรพกขมปหนม

สด ถภพวลพสงคภพว มะพรดาวคภพวและกลดงแหดงพอรวมกภนแลดวหอมกลพพนสมลนไพร ทานคมชกภบนจปาจพปมออก

หวานทจาจากกะปป นจปาตาลปปป บ ถภพวลพสงคภพว และหอมแดงหภพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พระพลทธ อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานคดาสวภสดพการ  รดานกาแฟ

ออนไลนค : เมมพยงคจาบดานพระพลทธ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ออกแบบและพภฒนาแพลคเกจ โลโกดใหดมมความโดดเดชนนชาสนใจมากและโปรโมทผชานชชองทางออ

นไลนฑตชางๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 99 / 587



PS65058124 : โครงการพพฒนายาสอฟปนสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การจจาหนชายผชานแฟลตฟอรฑม Facebook

การพภฒนาออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑทางออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดมเค เฮพรฑบ

รายละเออยด : ยาสมฟปนสมลนไพรแบบผง ตจารภบโบราณ ชชวยรภกษาโรคในชชองปาก เหงรอกบวม 

ปวดฟปน กลพพนปาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พระพลทธ อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานขายของชจาในหมมชบดาน

ออนไลนค : ดมเฮพรฑบ ยาสมฟปนสมลนไพรโบราณ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ออกแบบและพภฒนาแพลคเกจ โลโกดใหดมมความโดดเดชนนชาสนใจมากและโปรโมทผชานชชองทางออ

นไลนฑตชางๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 100 / 587



PS65010169 : สเปรยคตะไครผหอมกพนยถงบผานโนนกราด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page และ Line

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator หรรอเครรพองมรอออนไลนฑ Canva ในการออกแบบโลโกด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สเปรยฑตะไครดหอมกภนยลง

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดวภตถลดพบจากสมลนไพรพรปนบดานทมพมมในชลมชนและมมการปลมกใน

ลภกษณะเกษตรอพนทรมยฑ คนในชลมชนนจามาสมชการแปรรมปเปปนสเปรยฑตะไครดหอมทมพจะชชวย

ปปองกภนยลงและลดการเกพดโรคไขดเลรอดออก มมความปลอดภภยและราคาถมก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองงมเหลรอม อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สเปรยฑตะไครดหอมกภนยลง เปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดวภตถลดพบจากสมลนไพรพรปนบดานทมพมมในชลมชนและมมการ

ปลมกในลภกษณะเกษตรอพนทรมยฑ คนในชลมชนนจามาสมชการแปรรมปเปปนสเปรยฑตะไครดหอมทมพจะชชวย

ปปองกภนยลงและลดการเกพดโรคไขดเลรอดออก กลลชมลมกคดาทภพวไปจะเปปนวภยทจางานทมพมมอายล 30-45 ปป 

ประชาชนทภพวไปภายในชลมชน รวมถขงหนชวยงานรภฐและเอกชนภายในชลมชน ชชองทางการขาย

ประกอบไปดดวย การขายหนดารดานและการขายออนไลนฑผชานชชองทางสรพอออนไลนฑตชางๆ โดย

สเปรยฑตะไครดหอมกภนยลงมมความปลอดภภย มมบรรจลภภณฑฑทมพสวยงาม ใชดงานงชาย และราคาถมก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 101 / 587



PS65010699 : การทตองเทอถยวเชกงเศรษฐกกจ ตจาบลหนองงรเหลชอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผชานระบบพาณพชอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน Facebook fan 

page

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : การทชองเทมพยวเชพงเศรษฐกพจ ตจาบลหนองงมเหลรอม

รายละเออยด : การทชองเทมพยวเชพงเศรษฐกพจ ตจาบลหนองงมเหลรอม เปปนการสชงเสรพมเศรษฐกพจ

ภายในชลมชน ชชวยสรดางงานและกระจายรายไดดเขดาสมชทดองถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองงมเหลรอม อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

การทชองเทมพยวเชพงเศรษฐกพจ ตจาบลหนองงมเหลรอม เปปนการสชงเสรพมเศรษฐกพจภายในชลมชน 

เนรพองจากเปปนกพจกรรมทมพไมชเพมยงแตชชชวยสรดางงานและกระจายรายไดดเขดาสมชทดองถพพนโดยตรง ยภง

กระตลดนใหดเกพดความหลากหลายทางชมวภาพและวภฒนธรรม กลลชมลมกคดาทภพวไปจะเปปนกลลชมนภกทชอง

เทมพยว รวมถขงหนชวยงานรภฐและเอกชนภายในชลมชน มมการประชาสภมพภนธฑผชานทางหนชวยงานรภฐ

และเอกชน และผชานสรพอออนไลนฑตชาง ๆ โดยมมสถานทมพทชองเทมพยวทมพสวยงามและมมเอกลภกษณฑภาย

ในชลมชน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 102 / 587



PS65007716 : โครงการ พพฒนาผลกตภพณฑคพรกกแกงเพชถอเสรกมสรผางรายไดผตจาบลหนองยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการแปรรมปสพนคดา

พภฒนา Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

พภฒนาชชองทางการจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง หอมทะลลแมส โดยกลลชมแมชบดานหนองยางหมมช 1

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑหลภกครอ พรพกแกง ใชดวภตถลดพบทมพมาจากสมาชพกและตลาด ผลพตตาม

ออเดอรฑและเพรพอแบชงขายทมพรดานคดาเหลนควรพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ ใหดมมรมปแบบทมพ

สวยงาม มมหลายขนาด สามารถเกลบไวดไดดนานขขปน และสรดางชชองทางการตลาดออนไลนฑ ใหด

เปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองยาง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑหลภกครอ พรพกแกง ผลพตโดยกลลชมแมชบดานหนองยาง  มมการผลพตและจจาหนชายเปปนระยะ

เวลา 5 ปป การจภดตภปงกลลชมเรพพมมาจากทางอจาเภอเฉลพมพระเกมยรตพเลลงเหลนถขงความสจาคภญในการ

สชงเสรพมอาชมพใหดกภบชาวบดานในตจาบลหนองยาง จขงไดดมมการมอบเงพนสนภบสนลนในการจภดตภปงกลลชม

แมชบดานหนองยางขขปนมา การผลพตพรพกแกงจะใชดวภตถลดพบทมพมาจากสมาชพกและตลาด ผลพตตาม

ออเดอรฑและเพรพอแบชงขายทมพรดานคดา  ซขพงพรพกแกงเปปนเครรพองแกงคมชครภวไทย ทมพนจาไปประกอบ

อาหารไดดหลากหลายเมนม มมคลณคชาทางอาหาร มมการคภดสรรวภตถลดพบกชอนนจามาผลพต ไมชมมสารกภน

บมด สารปรลงแตชงรสชาตพหรรอผงชมรส และยภงชชวยประหยภดเวลา และสะดวกในการประกอบอา

หาร ชขพงเหมาะกภบกลลชมลมกคดาชชวงอายล 30-45 ปป ทมพเปปนแมชครภว แมชบดานในครภวเรรอน ผมดประกอบการ

รดานคดาและรดานอาหาร คนรภกสลขภาพ

        กพจกรรมหลภกของเราครอ 1. พภฒนาบรรจลภภณฑฑ ออกแบบโลโกด ใหดนชาสนใจ และสามารถเกลบ

ไวดไดดนาน 2. สรดางชชองทางการตลาดออนไลนฑ และทจา Content Marketing 

        ซขพงมมชชองทางเขดาถขงลมกคดา ครอ 1. มมหนดารดานในชลมชน  2. จภดแสดงสพนคดา ตามตลาด และบมธ 

ตชาง ๆ 3. ชชองทางการตลาดออนไลนฑ ผชานเพจ Facebook  และTikTok

        นอกจากนมปเรายภงมมการ ใหดคจาแนะนจาวพธมการใชดพรพกแกง ในการประกอบอาหาร สชงสพนคดาตรง

เวลา มมโปรโมชภพน เชชน สชงฟรม มมบภตรสะสมแตดม เพรพอสรดางความสภมพภนธฑทมพดมกภบลมกคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 103 / 587



PS65009164 : โครงการพพฒนาศพกยภาพผรผประกอบการฟารคมหนรในตจาบลหนองยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการแปรรมปสพนคดา

พภฒนาแพลกเกจ,คลณภาพและมาตราฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พชอพภนธฑแมชพภนธฑหนม

รายละเออยด : สพนคดาครอพชอพภนธลฑแมชพภนธลฑหนมทมพเพาะเลมปยงจากฟารฑมทภปงสามฟารฑมในตจาบล

หนองยางมมการขายเปปนคมช  ตชอมาหนมไดดมมการขยายพภนธลฑมากขขปนเรรพอยๆ จขงไดดมมการทจา

ผลพตภภณฑฑเสรพมขขปนมาครอหนมสดชจาแหละ หนมอบโอชงทมพมมทจาจจาหนชายเพมยง 1 ฟารฑมและมมการจภด

จจาหนชายตามออรฑเดอรฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองยาง อ.เฉลพมพระเกมยรตพ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑหลภกครอ พชอพภนธฑ ลแมชพภนธฑ ลหนม ทมพผลพตโดยฟารฑมหนมในตจาบลจจานวน 3 ฟารฑม มมการผลพต

และจจาหนชายมากวชา 2ปป โดยเรพพมมาจากการเพาะพภนธฑพชอพภนธฑ ลแมชพภนธฑ ลหนมเพรพอจจาหนชาย ตชอมาหนม

มมการขยายพภนธฑ ลมากขขปนเรรพอยๆ แตชจจานวนหนมทมพจจาหนชายออกยภงมมนดอย จขงไดดมมการทจาผลพตภภณฑฑ

เสรพมขขปนมา ครอ หนมสดชจาแหละ ทมพมมขายทลกฟารฑม กภบหนมอบโอชงทมพมมทจาจจาหนชายเพมยง 1 ฟารฑม หนม

สดชจาแหละแชชแขลงการผลพตและจจาหนชายเปปนตามคจาสภพงซรปอ มภกเปปนลมกคดาเกชาทมพเคยสภพง ซรปอและ

บรพโภคหนมในพรปนทมพอรพน สชวนหนมอบโอชงของอจาพรฟารฑมจะจจาหนชายสภปดาหฑละ1วภนทมพตลาดนภด 

ประมาณครภปง ละ10ตภว ซขพงผลพตภภณฑฑเสรพมหนมแปรรมปเปปนอาหารทดองถพพนประเภทเนรปอสภตวฑทมพ

สามารถเปปนอาหารทดแทนเนรปอหมมและ เนรปอไกชไดด นจาไปประกอบอาหารหลากหลายเมนม มมคลณคชา

ทางอาหาร เลมปยงในฟารฑมทมพมมการรภกษาความสะอาดไดด มาตรฐาน เหมาะกภบกลลชมลมกคดาทลกชชวง

อายลทมพรภกการบรพโภคอาหารทดองถพพน อาหารปปา อยชางไรกลตาม ในตจาบลหนองยางมมผมดประกอบ

การฟารฑมหนมถขง3รายแตชละรายมมรมปแบบการดจาเนพนงานทมพแตกตชางกภน ซขพงทางมหาวพทยาลภยราช

ภภฎนครราชสมมาและองคฑการบรพหารสชวนตจาบลเลลงดหลนวชาถดาผมดประกอบการสามารถ มารวมตภว

กภนเปปนกลลชมจะชชวยทจาใหดตลาดหนมแปรรมปกวดางขขปนจขงมมการเขดามาสนภบสนลน ดภงนภปนกพจกรรมหลภก

ครอ 1. พภฒนาบรรจลภภณฑฑ ออกแบบ โลโกด ใหดนชาสนใจ และสามารถเกลบสพนคดาไวดไดดนาน 2. สรดาง

ชชองทางการตลาดออนไลนฑ และทจา Content Marketing ซขพงมมชชองทางเขดาถขงลมกคดา ครอ 1. มม

หนดารดานในชลมชน 2. จภดแสดงสพนคดา ตามตลาดและเทศกาลตชางๆ 3. ชชองทางการตลาดออ

นไลนฑ ผชานเพจ Facebook และTikTok นอกจากนมปยภงมมการสชงเสรพมการตลาด เชชน สชงฟรม แนะ

นจาเมนมตชางๆ เชชน หนมอบโอชง หนมคภพว กระเพราหนม หนมหภน และสามารถนจาไปเปปนของฝากไดด เพรพอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 104 / 587



PS65011697 : เจลลผางมชอสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑดดวยโปรแกรม Adobe photoshop

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ Facebook ,Line OA

สรรพคลณในการบจารลงผพวดดวยสมลนไพรจากธรรมชาตพ เนรพองจากเจลลดางมรอมมสชวนผสม

สมลนไพรทมพสามารถชจาระสพพงสกปรกปปองกภนเชรปอโรคทางผพวหนภงและชชวยฟปป นฟมบจารลงผพวพรรณ 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เจลลดางมรอสมลนไพร

รายละเออยด : เจลลดางมรอสมลนไพรเปปนแอลกอฮอลฑลดางมรอ เจลลดางมรอแบบใสไมชมมสม สมลนไพร

ซขพงรภบซรปอมาจากประชาชนในทดองถพพนสะดวกสบายในการลดางมรอโดยไมชตดองใชดนจปา พกพาไดด

งชาย หยพบใชดไดดสะดวกตามตดองการ เนรพองจากเจลลดางมรอถมกผลพตออกมาหลายรมปแบบบรรจล

ภภณฑฑเพรพอความสะดวกตชอการใชดงานและชชวยลดความเสมพยงจากการรภบเชรปอโรค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชลมพวง อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

“ แนวทางการพภฒนาสพนคดาและบรพการ”  ครอพภฒนาตชอยอดจากสบมชกดอนเปปน เจลลดางมรอ

ตสมลนไพร ซขพงมมสชวนผลมของแอลกอฮอลฑและสมลนไพรจะเปปนมพตรตชอผพว เพรพอสลขอนามภย เพพพม

ชชองทางการขายออนไลนฑผชานเพจ Facebook และ Line OA

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 105 / 587



PS65011775 : ปลาสผม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดนวภตกรรมการทจาปลาสดมโดยใสชเอนไซมฑสภบปะรดแทนดพนประสพว

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายออนไลนฑผชานทางแอปพลพเคชภพน Line OA

ออกแบบโลโกดดดวยโปรแกรม Photoshop , Canva

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมผมดใหญชรวม

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑ ปลาสดมผมดใหญชรวมราคากพโลกรภมละ 150 บาทปลาสดมทจาจากปลา

ตะเพมยนขาวทมพรภบซรปอมาจากชาวบดานซขพงหาจากแหลชงนจปาธรรมชาตพ ไมชมมวภตถลกภนเสมย ไมชใสชสาร

ดพนประสพวในการหมภก เกลบแชชชชองเยลนไวดตลอดสามารถอยมชไดด 2-3 สภปดาหฑ ระยะเวลาการ

รภบประกภนสพนคดา 7 วภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชลมพวง อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

“แนวทางการพภฒนาสพนคดาและบรพการ” ครอการออกแบบแพลกเกจ โลโกดผลพตภภณฑฑใหดดมนชาสนใจ 

พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมชเพรพอยรดอายลของอาหาร เปปดชชองทางออนไลนฑทางเพจ Facebook และ 

Line OA

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 18,000

หนดา 106 / 587



PS65016699 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคและการตลาดผผาไหมทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. องคฑความรมดพภฒนาผลพตภภณฑฑ

2. องคฑความรมดทจาการตลาดและขายผดาไหมทอมรอ ทภปงแบบ Online/off-line

3. องคฑความรมดออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมทอมรอ

รายละเออยด : ผดาไหมทอมรอนภบวชาเปปนผลพตภภณฑฑทมพทรงคลณคชา เปปนภมมพปปญญาทมพนชาภมมพใจของ

คนไทย ซขพงผดาไหมทอมรอนภปนมมทภปงผดาซพพน ผดาโสรชง ผดาขาวมดา มมลวดลาย สม และความละเอมยดทมพ

แตกตชางกภนตามแตชละทดองทมพ และลภกษณะการใชดงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตลาดไทร อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : handwoven silk

ออนไลนค : handwoven silk

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วภตถลประสงคฑในการจภดทจาแผนธลรกพจ เพรพอกจาหนดแนวทางการทจาธลรกพจใหดประสบผลความสจาเรลจ

และบรรลลวภตถลประสงคฑทมพตภปงไวด

แนวคพดธลรกพจ กลลชมผมดทอผดาไหมทอมรอเปปนจจานวนมากจขงตดองการเพพพมชชองทางหารายไดดเพพพม

และสรดางอาชมพใหดกลลชมทอผดาไหมทอมรอทภปงแบบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 107 / 587



PS65016704 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคชาและคถกกอนผพกหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดพภฒนาผลพตภภณฑฑ

องคฑความรมดทจาการตลาดและขายชาผภกหวานปปา ทภปงแบบ Online/off-line

องคฑความรมดออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชาผภกหวานปปา

รายละเออยด : ชาผภกหวานปปามมคลณคชาทางดดานโภชนาการทมพเปปนประโยชนฑตชอสลขภาพ มมกลพพน

หอมเฉพาะตภวของใบผภกหวานปปา นจปาชามมเขมยวอมเหลรอง รสชาตพหวานเลลกนดอย เปปนชา

สมลนไพรจากคนไทยสมตรตดนตจาหรภบสจาหรภบคนรภกสลขภาพเตลมไปดดวยไอธรรมชาตพของชาผภก

หวานปปาแทด 100 %

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตลาดไทร อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : melientha suavis

ออนไลนค : melientha suavis

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วภตถลประสงคฑในการจภดทจาแผนธลรกพจ

- เพรพอขออนลมภตพโครงการ

- เพรพอกจาหนดทพศทางการทจาธลรกพจใหดประสบผลสจาเรลจ

แนวคพดธลรกพจ

เกษตรกรทมพปลมกผภกหวานปปามมความสนใจในการแปรรมปผภกหวานปปา โดยการนจามาทจาชาผภก

หวานปปา เพรพอตดองการเพพพมชชองทางการสรดางรายไดดเพพพมมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 108 / 587



PS65009754 : โครงการพพฒนาสกนคผาในตจาบลทตาลาด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบแพคเกจ และโลโกดผลพตภภณฑฑใหดดมนชาสนใจยพพงขขปน

เพพพมชชองทางการขายออนไลนฑ

ใชดเทคโนโลยมจภดทจาแพลคเกจและโลโกดผลพตภภณฑฑใหดดมนชาสนใจยพพงขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลมสมลนไพร

รายละเออยด : ธลรกพจนมปเกพดขขปนจากความคพดของครอบครภววชาไขชทมพเหลรอจะนจามาทจาอยชางไรถขง

จะเพพพมมมลคชาจขงคพดคดนสมตรไขชเคลมสมลนไพรขขปนมาเพรพอเพพพมมมลคชาไขชเปปด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาลาด อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- พภฒนาแพคเกจสพนคดาใหดดมสวยงามและทภนสมภยมากขขปน

- สรดางชชองทางจจาหนชายสพนคดา ออนไลนฑ เพรพอขยายกลลชมของลมกคดา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 109 / 587



PS65010343 : โครงการยกระดพบตจาบล เสชถอกก บผานบง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมหรรอออกแบบลวดลายใหดเสรพอกก ใหดมมลวดลายทมพหลากหลายมากขขปน

ใชดเครรพองซอยเสดนกก

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอกกจภนทบมร

รายละเออยด : จลดเดชนของเสรพอกก มมความสวยงาม กกพภนธลฑทมพชาวบดานใชดทอเสรพอ ครอกกพภนธลฑ

จภนทบมร เนรพองจากกกชนพดนมปเมรพอนจามาทอจะมมความมภนวาว มมนจปาหนภกเบา และมมความสวยงาม

ถรอเปปนการใชดวภสดลจากธรรมชาตพ มาใชดกระบวนการทอเสรพอและเยลบอยชางประณมต สวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาลาด อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- มมการพภฒนาตชอยอดทจาเปปนผลพตภภณฑฑอรพนๆ เชชน กลชองใสชกระดาษทพชชมช ทมพรองแกดวนจปา

- เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย ออนไลนฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 110 / 587



PS65012390 : พรกกเเกงเผมดโนนตรม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชด Facebook , Tiltokในการทจาสรพอประชาสภมพภนธฑออนไลนฑ

ปรภบปรลงผลพตภภณฑฑใหดดมขขปน โดยใชดโปรแกรม Canva ในการออกแบบตราสพนคดาใหมช

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชาย โดยใชดตลาดดพจพทภล ( Facebook , Tiktok , Shopee , 

Lazada )

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง

รายละเออยด : ใชดพรพกจพนดาแดงและวภตถลดพบสมลนไพรทมพปลมกเองในทดองถพพน เชชน พรพกจพนดา 

ตะไครด ขชา กระเทมยม ขมพปน เกลรอ พรพกแกงทมพใชดการแกงโดยเฉพาะ และมมการพภฒนาพรพกแกงทมพ

ใชดทจาอยชางอรพนหลากหลายมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนตมม อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจากตจาบลโนนตมมเปปนตจาบลทมพขขปนชรพอเรรพองการปลมกพรชแบบผสมผสานและเกษตรสวนครภว

จจานวนมาก เชชน พรพก ขชา ตะไครฑ หอม กระเทมยม ในสวนเกษตรภายในชลมชนจจานวนมาก ขายไดด

ราคาตจพา กลลชมแมชบดานเกษตรกรในชลมชนบดานสองพมพนดอง หมมชทมพ 7 หลภงจากไปศขกษาดมงานทมพตชาง

จภงหวภดกลภบมาเลลงเหลนความสจาคภญในการนจา พรชสมลนไพรผภกในสวนเกษตรในชลมชน มา

ประกอบการสรดางรายไดดใหดกภบแมชบดานเกษตรกรในชลมชน จขงเกพดเปปน ผลพตภภณฑฑพรพกแกงขขปนมา 

พรพกแกงนจาไปเปปนสชวนประกอบการทจากภบขดาวไดดหลากหลายเมนมหรรอหลายรายการ เปปน

ผลพตภภณฑฑภมมพปปญญาไทย ทมพสรดางรายไดดใหดครอบครภวมมวพถมทมพมภพงคง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 111 / 587



PS65012615 : ปลารผาบองโนนตรม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชด Facebook , Tiltokในการทจาสรพอประชาสภมพภนธฑออนไลนฑ

ปรภบปรลงผลพตภภณฑฑใหดดมขขปน โดยใชดโปรแกรม Canva ในการออกแบบตราสพนคดาใหมช

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชาย โดยใชดตลาดดพจพทภล ( Facebook , Tiktok , Shopee , 

Lazada )

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบอง

รายละเออยด : ปลารดาบอง ทมพทจาจากเครรพองเทศและสมลนไพร แบบดพบและแบบสลก เปปนสพนคดาทมพ

เกพดจากภมมพปปญญาการแปรรมปและการถนอมอาหารของกลลชมแมชบดานเกษตรกรในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนตมม อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นจาปลารดาปลานพลมาสภพใหดละเอมยด ตามสมตรทมพตดองการและสมลนไพร ตามทมพตดองการและทจาการ

ผสมใหดเขดากภนปรลงตามสมตร แหละบรรจลภภณฑฑตามทมพไดดพภฒนาแลดว มมแบบสลกและแบบดพบ และนจา

ขายออกสมชตลาดดดวยออยไลนฑ และออฟไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 112 / 587



PS65011485 : โครงการนจนาพรกกแคปหมรบายโนนยอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด; การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมด; การพภฒนาแผนธลรกพจ

เทคโนโลยม; การผลพตภาพนพพง ภาพวมดมโอ แบรนเนอรฑของสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกแคปหมมบายโนนยอ

รายละเออยด : นจปาพรพกแคปหมมบายโนนยอเปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากหนภงหมมทมพผชานกระบวนการ

การทจาแคปหมมจากนภปนนจามาปรลงรสดดวยพรพกทมพเปปนพรชเศรษฐกพจและเครรองเทศทมพคภดสรรเปปน

อยชางดมเพรพอใหดไดดรสชาตพทมพเปปนเอกลภกษณฑบรรจลในบรรจลภภณฑฑทมพออกแบบมาใหดเหมาะตชอการ

พกพา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนยอ อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ของดมโนนยอ

ออนไลนค : ของดมโนนยอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

https://drive.google.com/drive/folders/1ID0lix-7HH5KzXeJNoP6N-j6aaBVze2v

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 113 / 587



PS65011637 : โครงการกระเปปาตระกรผาสานบายโนนยอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบลวดลายใหดทภนสมภย

การพภฒนาแผนธลรกพจ

การผลพตภาพนพพง ภาพวมดมโอ แบรนเนอรฑของสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาตระกรดาสานบายโนนยอ

รายละเออยด : กระเปปาตะกรดาสานบายโนนยอ เปปนผลพตภภณฑฑทมพนจาเสดนพลาสตพกมาสานกภนใหด

เกพดเปปนรมปทรงและลวดลายทมพตอบโจทยฑตชอการใชดงาน เสดนพลาสตพกมมความเหนมยวแนชน ทน

ทานตชอการใชดงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนยอ อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ของดมโนนยอ

ออนไลนค : ของดมโนนยอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

https://drive.google.com/drive/folders/15g-NZK-YNkGkyWvvU5zk3bhoZ2azXgc7

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 114 / 587



PS65014267 : โครงการปลารผาบองบายโนนยอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม; การผลพตภาพนพพง ภาพวมดมโอ แบรนเนอรฑของสพนคดา

องคฑความรมด; การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมด; การพภฒนาแผนธลรกพจ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบองบายโนนยอ

รายละเออยด : ปลารดาบองบายโนนยอ เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากปลาดพบทมพผชานกระบวนการ

หมภกจนกลายเปปนปลารดา จากนภปนทจาการปรลงรสดดวยเครรพองเทศทมพผชานการคภดสรรมาเปปน

อยชางดมเพรพอใหดไดดรสชาตพทมพเปปนเอกลภกษณฑ บรรจลในบรรจลภภณฑฑทมพออกแบบเพรพอใหดพกพางชาย

สะดวกตชอการรภบประทาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนยอ อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ของดมโนนยอ

ออนไลนค : ของดมโนนยอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

https://drive.google.com/drive/folders/1Qx1h7VNzmuyqgSzNqF8EWjB00rFp92HM

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 115 / 587



PS65014473 : โครงการจกนงหรอดทอดสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการแปรรมปอาหารทดองถพพนทมพมมอยมช

องคฑความรมดการยรดอายลอาหารใหดมมความยาวนานมากขขปน

องคฑความรมดพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอเกลบรภกษาอาหารใหดยาวนาน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : จพปงหรมดทอดสมลนไพร

รายละเออยด : จพปงหรมดทอดสมลนไพร  เปปนการนจาเอาจพปงหรมด  ทมพเลมปยงในชลมชนมาแปรรมปเพรพอ

ใหดเกพดผลพตภภณฑฑใหมช  โดยไดดนจาสมลนไพรทมพมมในชลมชนมาปรลงเพรพอใหดเกพดกลพพนและรสชาตพทมพนชา

รภบประทาน  และสามารถเพพพมรายไดดจากการจจาหนชายผลพตภภณฑฑใหดกภบชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนรภง อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Fried Crickets with Herbs

ออนไลนค : Fried Crickets with Herbs

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สจาหรภบแผนธลรกพจผลพตภภณฑฑแปรรมปผลพตภภณฑฑแปรรมปจพปงหรมดทอดสมลนไพรของนาง นางนลช

นาถ  เดชนอก

บดานเลขทมพ 8 หมมช 5 บดานทภบรภก ตจาบลโนนรภง  อจาเภอชลมพวง จภงหวภดนครราชสมมา ทมมงานไดดวาง

แผน โดยมมกพจกรรมหลภก ครอการออกแบบและพภฒนารมปแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงามมาก

ขขปน และเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,500

หนดา 116 / 587



PS65014491 : โครงการปลารผาบองสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการยรดอายลอาหารใหดมมความยาวนานมากขขปน

องคฑความรมดการแปรรมปอาหารทดองถพพนทมพมมอยมช

องคฑความรมดการพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบองสองยาย

รายละเออยด : ปลารดาบองสองยาย  เปปนการนจาวภตถลดพบทมพมมในทดองถพพนครอ ปลารดา  และสมลนไพร

หลายชนพด  ไดดแกช  ตะไครด  ใบมะกรมด  หอมแดง  กระเทมยม  พรพก  มาแปรรมป  นอกจากจะมมรส

ชาตพทมพอรชอยแลดว  ยภงไดดรภบประโยชนฑจากสมลนไพรทมพเปปนสชวนผสมในการทจาปลารดาบองสอง

ยาย  ซขพงมม  2  แ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนรภง อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : fermented fsh with herbs

ออนไลนค : fermented fsh with herbs

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สจาหรภบแผนธลรกพจผลพตภภณฑฑแปรรมปผลพตภภณฑฑแปรรมปปลารดาบองสองยายของนางสภญจา  สล

โรรภมยฑ  บดานเลขทมพ  48  หมมช  5 ตจาบลโนนรภง อจาเภอชลมพวง จภงหวภดนครราชสมมา  ทมมงานไดดวาง

แผน โดยมมกพจกรรมหลภก ครอการออกแบบและพภฒนารมปแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงามมาก

ขขปน และเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 19,500

หนดา 117 / 587



PS65014663 : โครงการชาสมถนไพรพชนนบผาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบโลโกดชาสมลนไพรพรปนบดานใหดมมเอกลภกษณฑเฉพาะตภว

เทคโนโลยมการทจาการตลาดและขายชาสมลนไพรพรปนบดาน ทภปงแบบ Online/Off-line

องคฑความรมดการพภฒนาและออกแบบผลพตภภณฑฑชาสมลนไพรพรปนบดานใหดเปปนเอกลภกษณฑของ

ชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชาสมลนไพรพรปนบดาน

รายละเออยด : ชาสมลนไพรพรปนบดาน เกพดจากการตชอยอดจากสมลนไพรพรปนบดานทมพมมอยมชในชลมชน

ตจาบลประสลข ซขพงชลดชาสมลนไพรพรปนบดานแตชละชลดจะมมสรรพคลณทมพแตกตชางกภนออกไป และ

ดดวยเปปนผลพตภภณฑฑทมพเกพดจากชลมชนดดานบรรจลภภณฑฑของชลดชาสมลนไพรพรปนบดานมมลภกษณะ

เรมยบงชาย องคฑประกอบยภงไมชครบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ประสลข อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : traditional herbal tea

ออนไลนค : traditional herbal tea

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.เขมยนบทสรลปผมดบรพหาร (Executive summary) 

   วภตถลประสงคฑในการจภดทจาแผนธลรกพจ 

     - เพรพอขออนลมภตพโครงการ

     - เพรพอกจาหนดทพศทางการทจาธลรกพจใหดประสบผลสจาเรลจ และบรรลลวภตถลประสงคฑทมพตภปงไวด 

   แนวคพดธลรกพจ 

    ตจาบลประสลข อจาเภอชลมพวง จภงหวภดนครราชสมมา มมการปลมกพรชสมลนไพรไวดสจาหรภบใชดภายใน

ครภวเรรอนทภปงประกอบอาหารและเปปนยา ทางผมดปลมกพรชสมลนไพรจขงเลลงเหลนวชาถดานจาสมลนไพรทมพมม

อยมชตามบดานมาสรดางมมลคชาเพพพมโดยการตดมนจปามาขายจะสามารถสรดางรายไดดใหดกภบครภวเรรอนไดด 

ทางผมดปลมกพรชสมลนไพรมมการดภดแปลงจากการตดมมาเปปนการทจาชาชลดสมลนไพร 8 ตภวยาและ

สมลนไพรแยกชนพด หรรอแลดวแตชความตดองการของลมกคดา ฯลฯ ขขปนมา         จขงมมแนวคพดในการนจา

นวภตกรรมบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑชาสมลนไพรพรปนบดาน ครอ การพภฒนาชชอง

ทางการขายออนไลนฑ ออฟไลนฑ และการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพนชาสนใจของตลาดและ

เปปนทมพรมดจภกในวงกวดาง มากขขปน        

2.การวพจภยตลาด (Marketing Analysis) 

    หลภกการวพเคราะหฑเรรพองการขายสามารถแบชงไดด 2 ชชองทาง ครอออนไลนฑ (ON LINE) ออฟไลนฑ 

(OFF LINE)

1.แบบออนไลนฑ (ON LINE) มมการขายในสรพอออนไลนฑไมชวชาเปปนทางเพจ Facebook หรรอ TikTok, 

Shopee และในโซเชมยลตชางๆ 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 14,500
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PS65014689 : โครงการผผาฝฝายลายนจนาฝน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการพภฒนา Packaging Design และมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยมการตลาดและพภฒนาสพนคดาและบรพการ

องคฑความรมดการขยายกลลชมลมกคดาผชานทาง Off – line ชลมชนใกลดเคมยง และกลลชมลมกคดาผชานทาง 

On – line ทางเพจ Facebook /Shopee / Lazada /Line

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานสภงคมวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาฝปายลายนจปาฝน

รายละเออยด : ผดาฝปายลายนจปาฝน เปปนภมมพปปญญาทดองถพพนของกลลชมทอผดาลายนจปาฝนกราดโนน

ระเวมยง ตจาบลประสลข ทมพมมเอกลภกษณฑและอภตลภกษณฑเฉพาะตภว ผดาฝปายลายนจปาฝนเปปนผดาทอทมพ

ชาวบดานออกแบบลายและพภฒนาและปรภบปรลงใหดผดาทอมมเอกลภกษณฑ ผดาฝปายสามารถนจามา

ตภดเยลบและทจาผลพตภภณฑฑไดดหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ประสลข อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : raindrop pattern cotton

ออนไลนค : raindrop pattern cotton

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.เขมยนบทสรลปผมดบรพหาร (Executive summary)

   วภตถลประสงคฑในการจภดทจาแผนธลรกพจ

     - เพรพอขออนลมภตพโครงการ

     - เพรพอกจาหนดทพศทางการทจาธลรกพจใหดประสบความสจาเรลจ และบรรลลวภตถลประสงคฑทมพตภปงไวด

แนวคพดธลรกพจ

     -  ตจาบลประสลข อจาเภอชลมพวง จภงหวภดนครราชสมมา  มมการทอผดาฝปายลายนจปาฝน ทมพเปปน

ภมมพปปญญาทดองถพพนของชาวบดานในตจาบลประสลข ทมพมมเอกลภกษณฑและอภตลภกษณฑเฉพาะตภว จขงมม 

        แนวคพดในการนจานวภตกรรมบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑผดาฝปายลายนจปาฝน ครอ 

การพภฒนาชชองทางการขายออนไลนฑและออกแบบแพคเกจจพปงใหดเปปนทมพนชาสนใจของ 

        ตลาดและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

2. การวพจภยตลาด (Market analysis) 

    จากการวพเคราะหฑเรรพองการขาย สามารถขายไดด  2 ชชองทาง ครอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ มมการ

ประชาสภมพภนธฑและออกบมธ จจาหนชายและแสดงสพนคดา อมกทภปงกลลชมทอผดายภงรภบการสภพงจองสพนคดา 

ทอผดาฝปายตามออเดอรฑทมพสภพงทอ และการจจาหนชายสพนคดาผชานทางชชองทางออนไลนฑ ทภปง เพ

จFacebook ไลนฑ และชชองการขายสพนคดาตชางๆ 

3. รายละเอมยดองคฑกรและการจภดการ (Organization and management)

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 12,000
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PS65012796 : การพพฒนาผลกตภพณฑคสมถนไพร “มะขามปฝอมยพกษคและโปรตอนไหม” เพชถอสถขภาพและความงาม
ดผวยการสรผางนวพตกรรมเชกงพาณกชยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ / รมปรชางสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook และเพจ U2T BCG ตจาบลสาหรชาย อจาเภอชลมพวง จภงหวภดนครราชสมมา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ

รายละเออยด : เปปนผลพตปปอมภภณฑฑบจารลงผพวหนดา เปปนเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขาม

ปปอมยภกษฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สาหรชาย อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

บลสาหรชาย เปปนตจาบลหนขพงในอจาเภอชลมพวงจภงหวภดนครราชสมมา มมประชากร 3,862 คน สชวน

ใหญชยขดอาชมพเกษตรกร มมการปลมกมะขามปปอมยภกษฑทมพไดดผลผลพตออกตามฤดมกาลเปปนจจานวน

มาก จากการลงสจารวจพรปนทมพพบวชา พรปนทมพตจาบลสาหรชาย มมการปลมกมะขามปปอมยภกษฑเปปนจจานวน

มาก ทจาใหดยภงไมชสามารถสรดางมมลคชาเพพพมไดด จขงไดด U2T มาชชวยเพพพมองคฑความรมดในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑเปปนเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ และการนจาความรมดดดานวพทยา

ศาสตรฑและเทคโนโลยมเขดามาชชวยเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑ ในปปจจลบภนมะขามปปอมไดดรภบการ

ยอมรภบกภนอยชางแพรชหลาย และเปปนทมพตดองการของตลาด ทภปงในลภกษณะผลสด และผลพตภภณฑฑ

แปรรมป เปปนพรชสมลนไพรเพรพอสลขภาพ และผลพตภภณฑฑเสรพมความงาม กลลชมผลพตภภณฑฑบจารลงผพว 

ซขพงยภงไมชสามารถสรดางมมลคชาไดดจขงนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภด

มะขามปปอมยภกษฑขขปนมา เพรพอใหดมะขามปปอมยภกษฑมมมมลคชาเพพพมมากขขปน นจามาทจาเปปนเซรภพมโปรตมนไหม

ผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ ชชวยชะลอความแกชยภงมมฤทธพธตดานอนลมมลอพสระ ยภบยภปงเอนไซมฑไทโร

ซพเนสอลดมไปดดวยวพตามมนซมดภงนภพนเราจขงคพดคภนการพภฒนา ผลพตภภณฑฑสรดางสรรคฑใหดมมความทภน

สมภยสอดคลดองกภบความตดองการของตลาดและยลคสมภยทมพเปลมพยนแปลงไป ทภปงนมปเพรพอ เปปนการสชง

เสรพมพภฒนาเศรษฐกพจชลมชน สชงเสรพมใหดเกษตรกรมมรายไดดเพพพมมากขขปนและยภงนจาทรภพยากร

ทดองถพพนมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ และสชงเสรพมกลลชมคนวชางงานใหดเกพดการสรดางงานสรดางรายไดดทมพมภพน

คงและยภพงยรน เพรพอพภฒนาคลณภาพผลพตภภณฑฑชลมชนบนฐานเศรษฐกพจชมวภาพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 2,450
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PS65012828 : การพพฒนาผลกตภพณฑคสมถนไพร “มะขามปฝอมยพกษคและโปรตอนไหม” เพชถอสถขภาพและความงาม
ดผวยการสรผางนวพตกรรมเชกงพาณกชยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนา packaging design คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ เเละใชด

เทคโนโลยมชมวภาพในการแปรรมปและพภฒนาผลพตภภณฑฑจากมะขามปปอม

การอบรม Electronic Commerce เพรพอนจาความรมดเกมพยวกภบการทจาแอปพลพเคชภนเพรพอนจามา

พภฒนาในดดาน paga facebooK และ line เพรพอใหดเกพดความทภนสมภยในดดานเทคโนโลยม

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Alga Life เซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑบจารลงผพวหนดา เปปนเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขามปปอม

ยภกษฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สาหรชาย อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

บลสาหรชาย เปปนตจาบลหนขพงในอจาเภอชลมพวงจภงหวภดนครราชสมมา มมประชากร 3,862 คน สชวน

ใหญชยขดอาชมพเกษตรกร มมการปลมกมะขามปปอมยภกษฑทมพไดดผลผลพตออกตามฤดมกาลเปปนจจานวน

มาก จากการลงสจารวจพรปนทมพพบวชา พรปนทมพตจาบลสาหรชาย มมการปลมกมะขามปปอมยภกษฑเปปนจจานวน

มาก ทจาใหดยภงไมชสามารถสรดางมมลคชาเพพพมไดด จขงไดด U2T มาชชวยเพพพมองคฑความรมดในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑเปปนเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ และการนจาความรมดดดานวพทยา

ศาสตรฑและเทคโนโลยมเขดามาชชวยเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑ ในปปจจลบภนมะขามปปอมไดดรภบการ

ยอมรภบกภนอยชางแพรชหลาย และเปปนทมพตดองการของตลาด ทภปงในลภกษณะผลสด และผลพตภภณฑฑ

แปรรมป เปปนพรชสมลนไพรเพรพอสลขภาพ และผลพตภภณฑฑเสรพมความงาม กลลชมผลพตภภณฑฑบจารลงผพว 

ซขพงยภงไมชสามารถสรดางมมลคชาไดดจขงนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑเซรภพมโปรตมนไหมผสมสารสกภด

มะขามปปอมยภกษฑขขปนมา เพรพอใหดมะขามปปอมยภกษฑมมมมลคชาเพพพมมากขขปน นจามาทจาเปปนเซรภพมโปรตมนไหม

ผสมสารสกภดมะขามปปอมยภกษฑ ชชวยชะลอความแกชยภงมมฤทธพธตดานอนลมมลอพสระ ยภบยภปงเอนไซมฑไทโร

ซพเนสอลดมไปดดวยวพตามมนซมดภงนภพนเราจขงคพดคภนการพภฒนา ผลพตภภณฑฑสรดางสรรคฑใหดมมความทภน

สมภยสอดคลดองกภบความตดองการของตลาดและยลคสมภยทมพเปลมพยนแปลงไป ทภปงนมปเพรพอ เปปนการสชง

เสรพมพภฒนาเศรษฐกพจชลมชน สชงเสรพมใหดเกษตรกรมมรายไดดเพพพมมากขขปนและยภงนจาทรภพยากร

ทดองถพพนมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ และสชงเสรพมกลลชมคนวชางงานใหดเกพดการสรดางงานสรดางรายไดดทมพมภพน

คงและยภพงยรน เพรพอพภฒนาคลณภาพผลพตภภณฑฑชลมชนบนฐานเศรษฐกพจชมวภาพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,940

หนดา 121 / 587



PS65015017 : โครงการเครชถองปปน นดกนเผาหนองหลพก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดออกแบบผลพตภภณฑฑใหมช เชชน ภาชนะใสชอาหาร ภาชนะหลงตดม ภาชนะเกลบอาหาร

แหดง ภาชนะใสชนจปาดรพม และกระถางตดนไมด

เทคโนโลยมปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑภภณฑฑ ในดดานของแบรนดฑและ รมป

ลภกษณะตชาง ๆ ทมพสวยงามใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เครรพองปปป นดพนเผา

รายละเออยด : นางสจารวย จภนทรฑเพชร เรพพมทจาหมดอปปป นดพนเผาตภปงแตชอายล8ปปจนถขงปปจจลบภน

อายล70ปป ดพนทมพใชดทจาหมดอปปป นดพนเผาเปปนเหนมยวในพรปนทมพบดานประโดก โดยมมการ สรบทอดเทคนพค

เคลลดลภบ มาจากโบราณและการกจาหนดการขขปนรมปรชางดดวยมรอหลายรมปแบบ เชชน หมดอธาตล(

ไฟนจาทางสชงดวงวพญญาณ)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองหลภก อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Nong Lak pottery

ออนไลนค : Nong Lak pottery

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการสรดางคลณคชาใหดกภบชลมชน 

1เพพพมมมลคชาผลพตภภณฑฑ/บรพการ ทจาใหดผลพตภภณฑฑมมมมลคชาสมงขขปน

 2.สรดางรายไดดใหดชลมชน/สรดางมมลคชาเพพพม

 3อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน 

แนวทางการพภฒนาสพนคดาและบรพการ 

-ออกแบบบรรจลภภณฑฑ/ลวดลายใหดมมความหลากหลายและนชาสนใจตชอผมดอลปโภค

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 122 / 587



PS65015231 : โครงการปถปยหมพกชอวภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดเพพพมมมลคชาใหดแกชปลปยหมภก โดยการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑของปลปยหมภก จาก

วภตถลดพบของชาวบดานหนองหลภกเพรพอเพพพมมมลคชา ใหดดมนชาสนใจ แสดงถขงประโยชนฑ และทจาใหดคน

มาสนใจปลปยหมภกชมวภาพมากขขปน

เทคนพคปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยหมภกชมวภาพ

รายละเออยด : นายรวพสลต ผมดใหญชบดานหนองหลภก ไดดนจาความรมดจากการศขกษาขดอมมลรวมกภบ

กลลชมดพนของอจาเภอหดวยแถลงแลดวนจากลภบมาพภฒนาปลปยเพรพอใชดทดลองในทมพดพนของตนเอง จน

ทจาใหดคนในหมมชบดานเกพดความสนใจจขงไดดทจาปลปยหมภกเพรพอจจาหนชายในกลลชมเกษตรอพนทรมยฑ และผมดทมพ

สนใจใชดปลปยหมภกชมวภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองหลภก อ.ชลมพวง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Nong Lak bio compost

ออนไลนค : Nong Lak bio compost

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการสรดางคลณคชาใหดกภบชลมชน 1.เพพพมมมลคชาผลพตภภณฑฑ/บรพการ ทจาใหดผลพตภภณฑฑมมมมลคชาสมงขขปน 

2.สรดางรายไดดใหดชลมชน/สรดางมมลคชาเพพพม 3.อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน แนวทางการ

พภฒนาสพนคดาและบรพการ -ออกแบบบรรจลภภณฑฑ/ลวดลายใหดมมความหลากหลายและนชาสนใจตชอ

ผมดอลปโภค

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 123 / 587



PS65006183 : พรกกแกงดอบผานกระโทก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล 

Facebook

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงดมบดานกระโทก

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพทจาจากเครรพองเทศและสมลนไพรตชางๆจากทดองถพพนตจาบลกระโทก 

ประกอบดดวย พรพกแหดง หภวหอม กระเทมยม ขชา ตะไครด ใบมะกรมดบดละเอมยด ผพวมะกรมด กระชาย 

นจาสชวนผสมทลกอยชางมาผสมและบดใหดเขดากภนและสชวนประกอบอรพนๆ เชชน กะปป เกลรอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กระโทก อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พรพกแกงเผลดตจาบลกระโทกเปปนเครรพองแกงหลภกในการประกอบอาหารทมพมมสชวนผสมของ

สมลนไพร มมกลพพนหอม รสชาตพเผลดรดอนกลมกลชอม ซขพงวภตถลดพบหาไดดจากในชลมชนและคนในชลมชน

มมความรมดความสามารถดดานการทจาพรพกแกงเปปนอยชางดม แตชสมาชพกในชลมชนสชวนใหญชเปปนผมดสมง

วภย มมความลดาสมภย ขาดความคพดสรดางสรรคฑในการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพตดองการในตลาด

สมภยใหมชและขาดความรมดในการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ  จขงไดดพภฒนารมปแบบ

บรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑสพนคดาเพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑของชลมชนใหดเปปนทมพ

นพยมและกวดางมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 19,250

หนดา 124 / 587



PS65011063 : เปปป ยะกระโทกบผานชะอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เปปป ยะกระโทกบดานชะอม

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเปปป ยะกระโทกบดานชะอมเปปนขนมพรปนบดานของตจาบลกระโทกโดยขนม

เปปป ยะจะมมจลดเดชนครอแปปงบางไสดแนชน ตภวขนมทจามาจากวภตถลดพบธรรมชาตพ และมมรสชาตพเปปน

เอกลภกษณฑเฉพาะตภว มม 2 ไสด ไดดแกช ไสดถภพว และไสดถภพวไขชเคลม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กระโทก อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปป ยะกระโทกบดานชะอม เปปนขนมพรปนบดานของตจาบลกระโทกซขพงเปปนสมตรทมพสรบทอดตชอกภนมาของ

กลลชมขนมหวานบดานชะอม ทมพมมการกชอตภปงมาตภปงแตชวภนทมพ 20 สพงหาคม พ.ศ.2544 ซขพงเปปดขายมา

แลดว 21 ปป โดยขนมเปปป ยะจะมมจลดเดชนครอแปปงบางไสดแนชน ตภวขนมทจามาจากวภตถลดพบธรรมชาตพ มมรส

ชาตพเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภว มมรมปทรงกลมนชารภบประทาน และจะมมการพภฒนารมปแบบบรรจล

ภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑสพนคดาเพรพอยกระดภบผลพตภภณฑฑชลมชนใหดเปปนทมพนพยมและเปปนทมพรมดจภก

อยชางกวดางขวาง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 90,000

หนดา 125 / 587



PS65021559 : ธถงไชย มหาโชค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1.พภฒนาผลพตภภณฑฑธลงจากเดพมเปปนเครรพองแขวนใหดเพพพมเปปน พวงกลญแจ,ปปพ นปปกผม

2.ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑโดยใชดโปรแกรม Adobe Illustrator

3.เพพพมการขายผลพตภภณฑฑผชานทางออนไลนฑ เชชน Facebook fan page, TikTok

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ธลงไชย มหาโชค

รายละเออยด : ปปพ นปปกผม ราคา 59 บาทพวงกลญแจ ราคา 39 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โชคชภย อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ธลงหรรอตลง เปปนเครรพองแขวนรมปแบบใยแมงมลมทจาดดวยมรอใชดแขวนประดภบเปปนศพรพมงคล หรรอเปปน

เครรพองรางใหดโชคลาภเจรพญรลชงเรรอง สามารถทจาเปปนพวงกลญแจ,  ปปพ นปปกผม, และจจาหนชายเปปน

ของฝากเปปนผลพตภภณฑฑสชงเสรพมใหดชลมชนมมอาชมพและสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 126 / 587



PS65021598 : โชคดอหมอถกระโทก ของฝากจากอ.โชคชพย โดยวกสาหกกจชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบโซเซมยล Shopee, เพจของรดานตภวเอง

2. พภฒนาการจภดจจาหนชายของชชองทางการขายและระบบการสชงสพนคดา

3. ออกแบบพภฒนาบรรจลภภณฑฑโดยใชดโปรแกรม Adobe Illustrator

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : โชคดมหมมพกระโทก ของฝากจากอ.โชคชภย โดยวพสาหกพจชลมชน

รายละเออยด : 35 บาท 3หชอ 100

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โชคชภย อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

หมมพกระโทกเปปนของขขปนชรพอของอจาเภอโชคชภย ผลพตจากวภตถลดพบธรรมชาตพและทจาสดใหมชทลกวภน 

โดยจภดทจาแพคเกตในรมปแบบพรดอมทานทมพสามารถเกลบไวดไดดนาน ทจาใหดนจาสพนคดามาวางจจาหนชาย

ไดดงชายโดยไมชบมดเสมย จจาหนชายดรทภปงออนไลนฑหรรอวางจจาหนชายตามรดานคดา และออกรดานตชางๆไดด 

ชชวยสรดางรายไดด สรดางอาชมพใหดกภบชลมชนในการนจาสพนคดาไปวางจจาหนชาย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 127 / 587



PS65011451 : โครงการยกระดพบของดอดดตานเกวอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การถชายทอดองคฑความรมดเรรพองการจภดทจาแผนธลรกพจ Business Model Canvas

การทจาบภญชม เปปนตดน

สรดางนวภตกรรมและคอนเทนตฑในการเผยแพรชภมมพปปญญาการทจาเครรพองปปป นดพนเผา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑเครรพองปปป นดพนเผา @รดานสนพมดพน

รายละเออยด : ประชาสภมพภนธฑและเพพพมชชองทางการสชงเสรพมการขายทภปงแบบออฟไลนฑและออ

นไลนฑผลพตภภณฑฑเครรพองปปป นดพนเผา เชชน กระถางตดนไมด ถดวย ชาม ของประดภบตกแตชงสวน เปปน

ตดน ใหดเพพพมมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดชานเกวมยน อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานสนพมดพน

ออนไลนค : สนพมดพน (https://www.facebook.com/SanimdinTH)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดทจาแผนธลรกพจ Business Model Canvas ของเครรพองปปป นดพนเผา ในการดจาเนพนงานใน

โครงการ U2T เฟส 2 จะทจาการพภฒนาและสชงเสรพมในสชวนปลายนจปา ครอ การสรดางการตลาดและ

สชงเสรพมการขายทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ และมมการประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางสรพอสภงคมออ

นไลนฑ เชชน การสรดางคอนเทนตฑ การไลฟฟสดขายผลพตภภณฑฑ เพรพอเพพพมชชองทางการตลาดใหดเปปนทมพ

รมดจภกกภนมากขขปน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 128 / 587



PS65011794 : โครงการพพฒนาและยกระดพบพรกกแกงแมตประยงคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ทจาการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดกภบสพนคดา เชชน ถลงซมลสมญญากาศ กระปลก เพรพอใหดสามารถเกลบ

รภกษาอายลอาหารไดดนานมากขขปน

ออกแบบตราสภญลภกษณฑของผลพตภภณฑฑใหดนชาสนใจ และมมเอกลภกษณฑ

การนจาเทคโนโลยมมาสรดางองคฑความรมดในการจภดทจาแผนธลรกพจ การทจาบภญชม การประชา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงแมชประยงคฑ

รายละเออยด : พรพกแกง เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจามาจากเครรพองเทศและสมลนไพรตชาง ๆ เชชน พรพก

แหดง หภวหอม กระเทมยม ขชา ตะไครด และใบมะกรมด บดผสมใหดเขดากภน อาจมมสชวนประกอบอรพน เชชน 

กะปปนจปาตาล นจปาปลา เกลรอ หรรออาจผสมกภบกะทพ หรรอนจปามภน ตามสชวนประกอบของนจปาพรพกแกง

แตชละชนพดตชาง ๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดชานเกวมยน อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานพรพกแกงแมชประยงคฑ

ออนไลนค : พรพกแกงแมชประยงคฑ (https://www.facebook.com/people/

%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%81%E0

%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8

%B0%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C/100084029700719/)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดทจาแผนธลรกพจของพรพกแกง(โครงการU2Tเฟส2จะทจาในสชวนปลายนจปาเทชานภปน) ครอการสรดาง

ตราสพนคดาออกแบบบรรจลภภณฑฑ การสรดางชชองทางการตลาดสชงเสรพมการขายทภปงออนไลนฑและ

ออฟไลนฑ และประชาสภมพภนธฑผชานสรพอสภงคมออนไลนฑ เชชน สรดางคอนเทนตฑ ไลฟฟสด เปปนตดน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 129 / 587



PS65016171 : โครงการนจนาพรกกไขตเคมมสมถนไพรทตาจะหลถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตราสพนคดาทมพนชาจดจจา

สชวนผสมของผลพตภภณฑฑทมพเนดนสมลนไพร

ชชองทางการจภดจจาหนชายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกไขชเคลมสมลนไพรทชาจะหลลง

รายละเออยด : นจปาพรพกไขชเคลม เปปนการนจาผลผลพตทางการเกษตร โดยการใชดวภตถลดพบจากผล

ผลพตการเกษตรในชลมชนมาผชานกระบวนการแปรรมป แปลงสภาพใหดเปปนอาหารทมพตดองการผมด

บรพโภคไดด ใชดความรมดความสามารถในการวพจภยและพภฒนา เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบวภตถลดพบตดนนจปา 

โดยการทจานจปาพรพกไขชเคลม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาจะหลลง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สพนคดาทชาจะหลลง.

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084957427673

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

นจปาพรพกไขชเคลม เปปนการนจาผลผลพตทางการเกษตร โดยการใชดวภตถลดพบจากผลผลพตการเกษตร

ในชลมชนมาผชานกระบวนการแปรรมป แปลงสภาพใหดเปปนอาหารทมพตดองการผมดบรพโภคไดด 

โดยกระบวนการดภงกลชาวมมความจจาเปปนตดองใชดความรมดความสามารถในการวพจภยและพภฒนา เพรพอ

เพพพมมมลคชาใหดกภบวภตถลดพบตดนนจปา โดยการทจานจปาพรพกไขชเคลม     

            ดดวยในปปจจลบภนผลพตภภณฑฑของพรปนทมพยภงไมชไดดรภบการตชอยอดใหดเกพดมมลคชาเพพพมจขง ยภงไมช

สามารถคาดการณฑยอดขายทมพจะเกพดขขปนไดด จจาเปปนตดองมมการสชงเสรพมและตชอยอดผลพตภภณฑฑใน

พรปนทมพใหดเกพดความตดองการมากยพพงขขปน  ซขพงนจปาพรพกไขชเคลมสมลนไพรทชาจะหลลง จภดทจาขขปนเพรพอเอาใจ

คนรภกสลขภาพ เมรพอเกพดกระแสรภกสลขภาพ กลสามารถสรดาง คลณคชาเพพพมใหดนจปาพรพกไขชเคลมฯ เปปน

อาหารสลขภาพไดดอมกดดวย 

           สจาหรภบดดานการตลาด ดดวยนจปาพรพกเหมาะสจาหรภบทลกครภวเรรอน และสามารถบรพโภคไดดทภนทม 

ประกอบกภบราคาไมชสมงมาก  พรดอมทภปงเปปนผลพตภภณฑฑทมพใหมชและใสชใจในสลขภาพ การจภดจจาหนชาย

จะเนดนในพรปนทมพ และในเมรองจภงหวภดนครรราชสมมา ทภปง Online และ Offine 

         ปปญหาในเรรพองตภวผลพตภภณฑฑ ซขพงยภงไมชมมตราสพนคดาตพดบรรจลภภณฑฑ และไมชมมบรรจลภภณฑฑทมพมม

มาตรฐาน และยภงไมชมมชชองทางในการขายผชานทางออนไลนฑ  จขงจจาเปปนตดองมมการพภฒนาและสชง

เสรพมในดดานตชางๆ  ไมชวชาจะเปปน พภฒนาบรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา การสรดางเพจ Facebook  และ

อรพน ๆ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 130 / 587



PS65016365 : โครงการพรกกแกงแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชชองทางการจภดจจาหนชายออนไลนฑ

ตราสพนคดาทมพนชาจดจจา

พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดมมมาตรฐาน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงอภดกดอนพลภงชลมชนทชาจะหลลง

รายละเออยด : พรพกแกงอภดกดอน จภดเปปนเครรพองปรลงอาหารไทยทมพทจาดดวยพรพกแกงเปปนสชวน

ประกอบสจาคภญทมพทจาใหดรสชาตพของแกงมมความอรชอยเปปนสมลนไพรทมพมมคลณคชาทางโภชนาการ

สมงและการสชงเสรพมใหดบรพโภคอาหารไทยทมพใชดพรพกยภงสรดางมมลคชาเพพพมในการอภดกดอนใหด

สามารถยรดอายลผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาจะหลลง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สพนคดาทชาจะหลลง.

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084957427673

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

พรพกแกงอภดกดอน จภดเปปนเครรพองปรลงอาหารไทยทมพยภงไดดรภบความนพยมสมงในปปจจลบภน ดดวยพรพก

แกงเปปนสชวนประกอบสจาคภญทมพทจาใหดรสชาตพของแกงมมความอรชอย ซขพงสชวนใหญชเปปนสมลนไพรทมพมม

คลณคชาทางโภชนาการสมงและเปปนเอกลภกษณฑของไทยและสรดางมมลคชาเพพพมในการอภดกดอนใหด

สามารถยรดอายลผลพตภภณฑฑ และจจาหนชายไดดมากขขปนแมดวชาพรพกแกงจะเปปนสพนคดาทมพมมการผลพต

ขายอยมชทภพวทลกแหชง  แตชในพรปนทมพมมสมตรเดลดเคลลดลภบในการผลพต โดยวภตถลดพบหลภกทมพใชดในการผลพต

จะไมชมมความตชางกภน เพราะเปปนสมตรมาตรฐานเดมยวกภน ทจาใหดไดดพรพกแกงทมพมมลภกษณะเหมรอนกภน 

แมดวชาในแตชละทดองถพพนอาจมมการใสชสมลนไพรทดองถพพนลงไป        ปปจจลบภนมมการจจาหนชายชชองทาง

เดมยวครอ ออฟไลนฑในพรปนทมพและใกลดเคมยง แตชในการดจาเนพนกพจกรรมนมปมมแผนการในการจภด

จจาหนชายผชานการนจาเสนอทางชชองทางออนไลนฑเพรพอใหดลมกคดาสามารถเขดาถขงสพนคดาไดดสะดวก 

และตอบสนองความตดองการกลลชมเปปาหมายออนไลนฑ B2C ไดดแกช กลลชมนภกเรมยน/นภกศขกษา (อายล 

18-22 ปป) และกลลชมคนวภยทจางานหรรอครอบครภวเดมพยว (อายล 25-30 ปป)  B2B ไดดแกช รดานอาหารทภพว

ไป (อายล 30-40 ปป) ทมพสามารถเขดาถขงอพนเตอรฑเนลตไดดเลรอกซรปอสพนคดาออนไลนฑในรมปแบบทมพสะดวก 

ทจาเองไดดในรสชาตพทมพจภดจดาน และถมกใจตชอผมดบรพโภค ซขพงผลพตภภณฑฑไดดรภบการตอบรภบทมพดมจากผมดซรปอ

สพนคดา จขงมมความคพดทมพจะพภฒนาสพนคดาใหดดมขขปนเพรพอใหดเหมาะสมกภบการขยายการตลาดใหดเปปนทมพ

รมดจภกในวงกวดาง และมมชชองทางในการขายสพนคดาผชานออนไลนฑ ซขพงทางผมดขายไมชสามารถทจาไดด

เนรพองจากบลคลากรในกลลชมผมดประกอบการเปปนผมดสมงอายล จขงทจาใหดขาดความรมดในเทคโนโลยมทมพจะชชวย

ในดดานการขาย  การขยายการตลาด และพภฒนาดดานผลพตภภณฑฑสพนคดาเพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

ปปญหาในเรรพองตภวผลพตภภณฑฑ ซขพงยภงไมชมมตราสพนคดาตพดบรรจลภภณฑฑ และไมชมมบรรจลภภณฑฑทมพมม

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 131 / 587



PS65003833 : สกนคผาชถมชนตจาบลทตาเยอถยม โคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ / รมปรชางสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพานพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะลพคภดพพเศษตราทชาเยมพยม

รายละเออยด : ขดาวหอมมะลพบรรจลถลงพรดอมจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาเยมพยม อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นจาขดาวเปลรอกหอมมะลพของเกษตกรในชลมชนมาแปรรมปเปปนขดาวสารบรรจลถลง แลดวสรดางแพลค

เกจเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา เพรพอจภดจจาหนชายภายในชลมชนและพรปนทมพใกลดเคมยง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 132 / 587



PS65004707 : พรกกแกงจพดจผานตจาบลทตาเยอถยม โคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ / รมปรชางสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพานพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงจภดจดานตราทชาเยมพยม

รายละเออยด : พรพกแกงบรรจลถลงพรดอมจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาเยมพยม อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พภฒนาพรพกแกงใหดถมกหลภกมาตรฐานอาหาร Good Manufacturing Practice (GMP) เปลมพยน

แพลคเกจเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา และแนะนจาการคดาขายใหดแกชประชาชน เพรพอเพพพมยอดขาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 133 / 587



PS65004730 : ปถปยอกนทรอยคชอวภาพทตาลาดขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอสารประชาสภมพภนธฑ

ใชดโปรแกรมหรรอแอปพลพเคชภนออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยอพนทรมยฑชมวภาพทชาลาดขาว

รายละเออยด : ปลปยอพนทรมยฑชมวภาพทจาจากวภสดลเหลรอใชด ฟางขดาว แกลบเผา มมลสภตวฑตชาง ๆ เชชน 

วภว เปปด ไกช รวมถขงเศษใบไมด และเปลรอกไขชไกช แบบครบวงจร บรรจลในกระสอบเพรพอจจาหนชาย 

กระสอบละ 2 กพโลกรภม ขขปนอยมชกภบความชรปนของปลปย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาลาดขาว อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ความเปปนมาของสพนคดา

ในพรปนทมพตจาบลทชาลาดขาวเปปนพรปนทมพการเกษตรเกรอบ 100% โดยสชวนใหญชมมการปลมกขดาว พรชผภก 

และผลไมด ทภปงเพรพอรภบประทานเองในครภวเรรอนและเพรพอจภดจจาหนชาย โดยแตชละแปลงผภกหรรอ

หลภงคาเรรอนมมการใชดปลปยเคมม และไมชไดดใสชปลปยใด ๆ ซขพงแปลงผภกทมพไมชไดดใสชปลปยจะไดดผลผลพตนดอย 

นายสงชา ดชวนรภบรภมยฑ หรรอลลงสงชา จขงมมความคพดทมพจะทจาปลปยอพนทรมยฑเพรพอลดตดนทลนจากการใชดปลปย

เคมมและเพรพอใหดไดดผลผลพตเปปนทมพนชาพอใจ อมกทภปงยภงดมตชอสลขภาพในระยะยาวของผมดบรพโภคดดวย ลลง

สงชาเรพพมศขกษาอยชางจรพงจภงทภปงความรมดประสบการณฑเชพงเกษตรทมพมมอยมชแลดว และเขดาอบรมกภบ

หนชวยงานรภฐบาลอยชางตชอเนรพองหลายโครงการ ในทมพสลดลลงสงชากลคดนพบสมตรปลปยอพนทรมยฑเปปนของ

ตนเอง และจภดตภปงเปปนกลลชมปลปยอพนทรมยฑชมวภาพ (ตจาบลทชาลาดขาว) ซขพงมมสมาชพกจากประชาชนใน

ตจาบลประมาณ 10 คน เมรพอเรพพมทจาใชดเองแลดวไดดผลดม พรชผภก ผลไมดงอกงาม ใหดผลผลพตสมง ชาว

บดานจขงเรพพมมาซรปอปลปยอพนทรมยฑของกลลชมปลปย ฯ และบอกตชอกภนปากตชอปาก รวมถขงหนชวยงานรภฐบาล

ทมพลลงสงชาไดดเขดาอบรมกลไดดนจาปลปยอพนทรมยฑของกลลชมปลปย ฯ ไปวางขายเกรอบทลกครภปงทมพมมการจภดอบรม

สพนคดาทมพพภฒนา แนวทางการพภฒนา

พภฒนาสพนคดาหรรอผลพตภภณฑฑทมพมมอยมชโดยพภฒนาสมตรรชวมกภบนภกวพชาการของทางมหาวพทยาลภย 

เพรพอสามารถนจาไปใชดประโยชนฑไดดหลากหลายยพพงขขปน รวมถขงการเปลมพยนแปลงบรรจลภภณฑฑ โลโกด 

ใหดทภนสมภย ปรภบราคาใหดเหมาะสมเพรพอขยายกลลชมลมกคดา และสรดางสรพอประชาสภมพภนธฑออนไลนฑเพรพอ

การเขดาถขงลมกคดาไดดมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 134 / 587



PS65004789 : นจนาหมพกชอวภาพทตาลาดขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมหรรอแอปพลพเคชภนออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอสารประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาหมภกชมวภาพทชาลาดขาว

รายละเออยด : นจปาหมภกชมวภาพ ทมพผลพตจากปลาหรรอหอยเชอรมพ ผลไมด และกากนจปาตาลสามารถ

นจานจปาหมภกชมวภาพมาใชดประโยชนฑทางการเกษตรไดดหลากหลาย บรรจลขวดขนาด 1.5 ลพตร

เพรพอจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาลาดขาว อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ความเปปนมาของสพนคดา

ในพรปนทมพตจาบลทชาลาดขาวเปปนพรปนทมพการเกษตรเกรอบ 100% โดยสชวนใหญชมมการปลมกขดาว พรชผภก 

และผลไมด ทภปงเพรพอรภบประทานเองในครภวเรรอนและเพรพอจภดจจาหนชาย โดยแตชละแปลงผภกหรรอ

หลภงคาเรรอนมมการใชดปลปยเคมม และไมชไดดใสชปลปยใด ๆ ซขพงแปลงผภกทมพไมชไดดใสชปลปยจะไดดผลผลพตนดอย 

นายสงชา ดชวนรภบรภมยฑ หรรอลลงสงชา จขงมมความคพดทมพจะทจาปลปยอพนทรมยฑเพรพอลดตดนทลนจากการใชดปลปย

เคมมและเพรพอใหดไดดผลผลพตเปปนทมพนชาพอใจ อมกทภปงยภงดมตชอสลขภาพในระยะยาวของผมดบรพโภคดดวย ลลง

สงชาเรพพมศขกษาอยชางจรพงจภงทภปงความรมดประสบการณฑเชพงเกษตรทมพมมอยมชแลดว และเขดาอบรมกภบ

หนชวยงานรภฐบาลอยชางตชอเนรพองหลายโครงการ ในทมพสลดลลงสงชากลคดนพบสมตรปลปยอพนทรมยฑเปปนของ

ตนเอง และจภดตภปงเปปนกลลชมปลปยอพนทรมยฑชมวภาพ (ตจาบลทชาลาดขาว) ซขพงมมสมาชพกจากประชาชนใน

ตจาบลประมาณ 10 คน เมรพอเรพพมทจาใชดเองแลดวไดดผลดม พรชผภก ผลไมดงอกงาม ใหดผลผลพตสมง ชาว

บดานจขงเรพพมมาซรปอปลปยอพนทรมยฑของกลลชมปลปย ฯ และบอกตชอกภนปากตชอปาก รวมถขงหนชวยงานรภฐบาล

ทมพลลงสงชาไดดเขดาอบรมกลไดดนจาปลปยอพนทรมยฑของกลลชมปลปย ฯ ไปวางขายเกรอบทลกครภปงทมพมมการจภดอบรม 

พรดอมยภงมมผลพตภภณฑฑเพพพมเตพมครอนจปาหมภกชมวภาพ ซขพงสามารถนจาไปผสมกภบนจปาเพรพอใชดรดตดนไมด 

พรชผภก รวมถขงใชดเปปนสชวนผสมในการผลพตปลปยอพนทรมยฑไดดอมกดดวย

สพนคดาทมพพภฒนา แนวทางการพภฒนา

พภฒนาสพนคดาหรรอผลพตภภณฑฑทมพมมอยมชโดยพภฒนาสมตรรชวมกภบนภกวพชาการของทางมหาวพทยาลภย 

เพรพอสามารถนจาไปใชดประโยชนฑไดดหลากหลายยพพงขขปน รวมถขงการเปลมพยนแปลงบรรจลภภณฑฑ โลโกด 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 135 / 587



PS65018050 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลทตาอตาง 
อจาเภอโชคชพย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook โปรโมทผลพตภภณฑฑใหดกภบชลมชน

การควบคลมคลณภาพผลพตภภณฑฑ และการออกแบบผลพตภภณฑฑ

นวภตกรรมการสรดางเตาเผา และการควบคลมอลณหภมมพในเตาเผา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑหพนทรายและดพนเผาหนองโสน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑหพนทรายหนองโสนเปปนการประยลกตฑความรมดความสามารถของคนใน

ทดองถพพนมาออกแบบเปปนผลพตภภณฑฑทมพมมศพลปะความเปปนเอกลภกษณฑความสวยงามความหลาย

หลายของผลพตภภณฑฑ  ผลพตภภณฑฑดพนเผาหนองโสนเปปนงานทมพคนในทดองถพพนตดองการนจาวภสดลทมพ

มมอยมชในทดองถพพนมาสรดางสรรคฑผลงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาอชาง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนคนทมพอยมชทภปงในจภงหวภดและตชางจภงหวภดมาซรปอสพนคดาเพรพอไป

ประดภบตกแตชงสวนหรรอนจาไปจจาหนชายตชอ และนภกทชองเทมพยวมาเลรอกสพนคดาและเทมพยวในชลมชน

Customers Relationships – มมการการจจาหนชายสพนคดาทมพมมมาตรฐาน มมความหลากหลายทจาใหด

มมฐานลมกคดาเกชาและใหมชมาเลรอกซรปอสพนคดาทมพราคาถมกกวชาทดองตลาด นจาไปประดภบตกแตชงบดานและ

สวนใหดดมมมชมวพตชมวา หรรอนจาไปประดภบบมชา

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook, Line แอปซรปอขายสพนคดาออนไลนฑ และจจาหนชายใน

ชลมชนหมมชบดานหนองโสน ตจาบลทชาอชาง อจาเภอโชคชภย จภงหวภดนครราชสมมา ซขพงเปปนหมมชบดานสพนคดา

โอทอป (OTOP) แหลชงขขปนชรพอของประตพมากรรมผลพตภภณฑฑหลชอหพนทราย

Value Propositions – จลดขายของสพนคดาปฏพมากรรมงานหลชอหพนทรายทมพมมจจานวนมาก ใหด

เลรอกซรปอของคนในชลมชน ดดวยราคาทมพยชอมเยา สามารถซรปอไปเปปนของฝากของทมพระลขกไดดใชด

ประดภบตกแตชงบดานและสวน มมความแขลงแรงคงทนอยมชไดดนาน เพราะถมกออกแบบและสรดางสรรคฑ

โดยชชางฝปมรอในชลมชน

Key Activities - กระบวกการผลพตโดยเรพพมจากการนจาปมนซมเมนตฑขาว หพนทราย และนจปามาผสม 

กชอนเทลงในแมชพพมพฑ จากรมปหลชอทมพทจาเปปนรมปสภตวฑตภวเลลกๆ หรรอแบบทมพตดองการ ซขพงระหวชาง

กระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภด

จจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวยวภตถลดพบพวกปมนซมเมนตฑ ทรายและนจปา

แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 75,000

หนดา 136 / 587



PS65018111 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลทตาอตาง 
อจาเภอโชคชพย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

แนะนจาสถานทมพทชองเทมพยวในตจาบลทชาอชาง

สรดางแพลตฟอรฑมวางแผนการทชองเทมพยวใหดกภบนภกทชองเทมพยวทมพจะเขดามาเยมพยมชม

สรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook โปรโมทการทชองเทมพยวใหดกภบชลมชน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทชองเทมพยวสลขใจตจาบลทชาอชาง

รายละเออยด : ตจาบลทชาอชางมมสถานทมพทชองเทมพยวหลากหลาย  สถานทมพทชองเทมพยวเชพงเกษตร เชชน 

โคกหนองนา สวนไผช สวนผภกหวาน สวนมะขามเทศ  สถานทมพทชองเทมพยวเชพงวภฒนธรรม เชชน วภด

บดานดอนพราหมณฑ มมลนพธพนภกรบไทยไทรทองเทพนพมพต  สถานทมพทชองเทมพยวเชพงศพลปะ เชชน 

พพพพธภภณฑฑคนตดนแบบ ศม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาอชาง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สรดางการรภบรมด โฆษณาแหลชงทชองเทมพยวในรมปแบบออนไลนฑสรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook 

กระตลดนการตลาด เพพพมสรพอโฆษณาใหดคนรมดจภกเพพพมมากขขปนถชายคลพปวพดมโอแนะนจาสถานทมพทชองเทมพยว

ในตจาบลทชาอชาง ลงในโซเชมยลมมเดมยเพจ Facebook กระตลดนการทชองเทมพยวจภดงานขาย

ผลพตภภณฑฑภายในชลมชนโดยการจภดงานในชลมชน

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 137 / 587



PS65098104 : ผลกตภพณฑคหกนทรายและดกนเผา: ทตาอตาง-โคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: สรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook โปรโมทผลพตภภณฑฑใหดกภบชลมชน

องคฑความรมด: การควบคลมคลณภาพผลพตภภณฑฑ การออกแบบผลพตภภณฑฑ

องคฑความรมด: พภฒนาผลพตภภณฑฑใหมชทมพทจาจากหพนทรายและดพนเผา เพรพอสรดางเอกลภกษณฑแกช

ชลมชน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลตกตาดพนเผาและหพนทราย

รายละเออยด : การพภฒนาผลพตภภณฑฑหพนทรายโดยใชดเศษวภสดลเหลรอใชดจากกระบวนการผลพต

แลดวนจาเศษปมนมาบดจนละเอมยด และสามารถนจาไปเปปนสชวนผสมเปปนชพปนสชวนใหมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาอชาง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค :  ตU2T for BCG ตจาบลทชาอชาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนคนทมพอยมชทภปงในจภงหวภดและตชางจภงหวภดมาซรปอสพนคดาเพรพอไป

ประดภบตกแตชงสวนหรรอนจาไปจจาหนชายตชอ และนภกทชองเทมพยวมาเลรอกสพนคดาและเทมพยวในชลมชน 

Customers Relationships – มมการการจจาหนชายสพนคดาทมพมมมาตรฐาน มมความหลากหลายทจาใหด

มมฐานลมกคดาเกชาและใหมชมาเลรอกซรปอสพนคดาทมพราคาถมกกวชาทดองตลาด นจาไปประดภบตกแตชงบดานและ

สวนใหดดมมมชมวพตชมวา หรรอนจาไปประดภบบมชา Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook, Line แอ

ปซรปอขายสพนคดาออนไลนฑ และจจาหนชายในชลมชนหมมชบดานหนองโสน ตจาบลทชาอชาง อจาเภอโชคชภย 

จภงหวภดนครราชสมมา ซขพงเปปนหมมชบดานสพนคดาโอทอป (OTOP) แหลชงขขปนชรพอของประตพมากรรม

ผลพตภภณฑฑหลชอหพนทราย Value Propositions – จลดขายของสพนคดาปฏพมากรรมงานหลชอหพน

ทรายทมพมมจจานวนมาก ใหดเลรอกซรปอของคนในชลมชน ดดวยราคาทมพยชอมเยาวฑ สามารถซรปอไปเปปนของ

ฝากของทมพระลขกไดดใชดประดภบตกแตชงบดานและสวน มมความแขลงแรงคงทนอยมชไดดนาน เพราะ

ถมกออกแบบและสรดางสรรคฑโดยชชางฝปมรอในชลมชน Key Activities - กระบวกการผลพตโดยเรพพม

จากการนจาปมนซมเมนตฑขาว หพนทราย และนจปามาผสม กชอนเทลงในแมชพพมพฑ จากรมปหลชอทมพทจาเปปน

รมปสภตวฑตภวเลลกๆ หรรอแบบทมพตดองการ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจา

มาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา Key Resources – ทรภพยากรในการ

ผลพตประกอบไปดดวยวภตถลดพบพวกปมนซมเมนตฑ ทรายและนจปา แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรง

งานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชายสพนคดา Key Partners – คนในชลมชนหมมช

บดานหนองโสน สจานภกงานพภฒนาชลมชนอจาเภอโชคชภย พภฒนาชลมชนจภงหวภดนครราชสมมา 

มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 75,000
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PS65098105 : ทตองเทอถยวสถขใจ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: สรดางวางแผนการทชองเทมพยวใหดกภบนภกทชองเทมพยวทมพจะเขดามาเยมพยมชม

องคฑความรมด: สรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook โปรโมทการทชองเทมพยวใหดกภบชลมชน

องคฑความรมด: แนะนจาสถานทมพทชองเทมพยวในตจาบลทชาอชาง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แผนการทชองเทมพยว 1 วภน

รายละเออยด : one day trip เทมพยว 1 วภน ทชองเทมพยวเชพงนวภตกรรม/เกษตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทชาอชาง อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พพพพธภภณฑฑคนตดนแบบตจาบลทชาอชาง

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลทชาอชาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สรดางการรภบรมด โฆษณาแหลชงทชองเทมพยวในรมปแบบออนไลนฑสรดางเพจในโซเชมยลมมเดมย Facebook 

กระตลดนการตลาด เพพพมสรพอโฆษณาใหดคนรมดจภกเพพพมมากขขปนถชายคลพปวพดมโอแนะนจาสถานทมพทชองเทมพยว

ในตจาบลทชาอชาง ลงในโซเชมยลมมเดมยเพจ Facebook กระตลดนการทชองเทมพยวจภดงานขาย

ผลพตภภณฑฑภายในชลมชนโดยการจภดงานในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 60,000
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PS65010558 : ปถปยอกนทรอยคอพดเมมด ตจาบลทถตงอรถณ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook Lineใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธ

1. ใชดเครรพองจภกร ในการบด การผสม การอภดเมลด

2. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโก

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยอพนทรมยฑอภดเมลด ตจาบลทลชงอรลณ

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑปลปยหมภกอพนทรมยฑ นจามาเขดากระบวนการเครรพองจภกรนจามา บด 

ผสม อภดเมลดและนจาไปใสชบรรจลภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทลชงอรลณ อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑทฑปลปยอพนทรมยฑอภดเมลด ทจามากจากพรชผลจากธรรมชาตพมาหมภกเปปนปลปยอพนทรมยฑและนจา

มาเขดากระบวนการเครรพองจภกร บด ผสม อภดเมลดและใสชบรรจลภภณฑฑ เพรพอนจามาใชดในการเกษตร  มม

การจภดทจาขขปนเพรพอจภดจจาหนชายทางรดานคดาชลมชน และโปรโมทผชานเพจเฟชบลตคและไลนฑ เพรพอสรดาง

รายไดดใหดแกชผลพตภภณฑฑ มมการจภดกพจกรรมอบรมใหดความรมดวพธมการใชดเพรพอเพพพมผลผลพตและลดตดน

ทลนในการเกษตรใหดแกชสมาชพกเกษตรกร

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 140 / 587



PS65010702 : นจนายาลผางจาน ตจาบลทถตงอรถณ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page ,line

การพภฒนาชชองทางจภดจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาลดางจาน ตจาบลทลชงอรลณ

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑของเหลวทจามาจากผลมะกรมดใชดสจาหรภบทจาความสะอาดภาชนะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทลชงอรลณ อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นจปายาลดางจานจากผลมะกรมดเปปนผลพตภภณฑฑสชงเสรพมแปรรมปสมลนไพรในชลมชนทมพหาไดดงชายเพรพอ

ลดรายจชายภายในครภวเรรอนและยภงเพพพมรายรายไดดใหดแกชชลมชน มมการจภดอบรมและใหดคสามรมด

เกมพยวกภบการผลพตนจปายาลดางจาน และสชงเสรพมทางดดานการตลาด ดดานชชองทางการขาย ในรดาน

คดาชลมชน และโปรโมทผชานเพจเฟชบลตคและไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000
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PS65008802 : เหมดนางฟฝา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑโดยใชดเวลบแอปพลพเคชภน Canva , Photoshop พภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ใหดมมความดขงดมดและนชาสนใจมากขขปน

ใชดสรพอออนไลนฑในการประชาสภมพภนธฑสพนคดา / ผลพตภภณฑฑ

กระบวนการแปรรมปผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหลดแปรรมปพลภบพลา

รายละเออยด : เหลดนางฟปา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลภบพลา อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1.) ผลพตภภณฑฑเดพม

   เหลดนางฟปา จจาหนชายผลพตภภณฑฑโดยการชภพงนจปาหนภกหนชวยเปปนกพโลกรภมใหดกภบพชอคดาคนกลาง 

โดยไมชไดดมมการแพลคเกจสพนคดาหรรอมมแบรนดฑสพนคดาใด ๆ

2.) ผลพตภภณฑฑใหมช

   - การบรรจลภภณฑฑ (Packaging) สรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบสพนคดาใหดมมความนชาสนใจมากขขปน 

สามารถทจาใหดผลพตภภณฑฑนชาดขงดมดไดดดมยพพงขขปน

   - การแปรรมปผลพตภภณฑฑ ใชดทรภพยากรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด และเปปนการเพพพมรายไดดใหดมากขขปน

3.) สชวนเพพพมเตพม

   - ใหดความรมดเกมพยวกภบการเพาะเหลดนางฟปาใหดกภบคนในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 142 / 587



PS65008806 : ผพกออรคแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กระบวนการแปรรมปผลพตภภณฑฑ

ใชดสรพอออนไลนฑในการประชาสภมพภนธฑสพนคดา / ผลพตภภณฑฑ

ออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑโดยใชดเวลบแอปพลพเคชภน Canva , Photoshop พภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ใหดมมความดขงดมดและนชาสนใจมากขขปน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Organic พลภบพลา

รายละเออยด : - ผภกชนพดตชาง ๆ เชชน ผภกกาดหอม , ผภกกาดหอมหชอ , กรมนโอตค , เรดโอตค , คอส 

, เรดคอส , บภตเตอรฑเฮด เปปนตดน.  กจาหนดราคา กพโลกรภมละ 100 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลภบพลา อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1.) ผลพตภภณฑฑเดพม    

    - ผภกออรฑแกนพค จจาหนชายผลพตภภณฑฑโดยการชภพงนจปาหนภกหนชวยเปปนกพโลกรภมใหดกภบพชอคดาคน

กลาง โดยไมชไดดมมการแพลคเกจสพนคดาหรรอมมแบรนดฑสพนคดาใด ๆ 

2.) ผลพตภภณฑฑใหมช    

    - การบรรจลภภณฑฑ (Packaging) สรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบสพนคดาใหดมมความนชาสนใจมากขขปน 

สามารถทจาใหดผลพตภภณฑฑนชาดขงดมดไดดดมยพพงขขปน    

    - การแปรรมปผลพตภภณฑฑ ใชดทรภพยากรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด และเปปนการเพพพมรายไดดใหดมาก

ขขปน 

3.) สชวนเพพพมเตพม    

    - ใหดความรมดเกมพยวกภบการปลมกผภกออรฑแกนพค และผภกอพนทรมยฑใหดกภบคนในชลมชน    

    - จภดเตรมยมแปลงสาธพตใหดแกชคนในชลมชนไดดทจาการทดลองเพาะปลมก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 143 / 587



PS65009420 : โครงการ new packaging ตะกรผาละลมใหมตพพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1.ใชดแอพพพเคชภพน Picsart ในการออกแบบลวดลาย

2.พภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยผชานชชองทางดพจพทภล

3.ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : จภกสานละลมใหมชพภฒนา

รายละเออยด : เครรพองจภกสานตชางๆ ทมพทจามาจากไมดไผชทมพเปปนไดดทภปงของใชด ของฝาก และของทมพ

ระลขก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ละลมใหมชพภฒนา อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พภฒนาผลพตภภณฑฑเดพมใหดมมมมลคชาเพพพมมากขขปนเปปนการนจาชพปนงานหภตถกรรมเดพมมาตชอยอด โดย

การเพพพมสมสภนเพพพมลวดลาย ออกแบบ เพรพอใหดสามารถนจาไปใชดประโยชนฑไดดเพพพมขขปน รายระเอมยดดภง

เอกสารทมพแนบมาพรดอมนมป

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 144 / 587



PS65010628 : พพฒนารสชาตกของแคปหมร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook page, Line

2.โปรมแกรม Adobe illustrator ในการออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ รมปรชางสพนคดา

3.ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคบหมมบดานละลม

รายละเออยด : พภฒนาแคบหมมใหดมมหลากหลายรสชาตพ พภฒนา packaging ใหดมมความโดดเดชน 

และใชดเปปนของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ละลมใหมชพภฒนา อ.โชคชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการมลชงพภฒนาผลพตภภณฑฑดภปงเดพมใหดมมรสชาตพทมพหลายหลายขขปน โดยการพภฒนาสชวนผสมและ

องคฑประกอบในการปรลงรสชาตพ เพรพอเพพพมรสชาตพใหดมมความหลากหลาย เชชน รสบาบมคพว รสลาบ 

รถตดมยจา  รายระเอมยดดภงเอกสารทมพแนบมาพรดอมนมป

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 14,400

หนดา 145 / 587



PS65004438 : พกมาน แบนดค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดappigation Painter ในการวาดแบบกระเปปา

เพพพมชชองทางการขายผชานชชองทาง onling เชชน ig , fb

โปรแกรม Adobe Iliustrator ในการออกแบบLogo และกราฟฟปก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Phiman  Brand

รายละเออยด : เปปนสพนคดาทมพใชดวภสดลจากธรรมชาตพ  จากตดนธมป Size   S= 290 บาท , M= 390 

บาท,  L= 490 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดพพมาน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตดนธมป  เปปนพรชชนพดหนขพงทมพมมเปปนจจานวนมากในชลมชน และแพรชพภนธลฑอยชางรวดเรลว พวกเราจขงหา

คพดแนวคพดมาแปรรมปผลพตสพนคดาจาก ตดนธมป เพรพอเพพพมมมลคชาและสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน เพรพอทมพ 

ตดนธมป เปปนพรชอมกชนพดหนขพงทมพอาจมมบทบาทเปปนพรชเศรษฐกพจไดดในอนาคต

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 199
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PS65004819 : พกมาน ลอฟตค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชด App Painter ในการออกแบบโคมไฟ

เพพพมชชองทางการขาย online offcail ig/fb

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบ Logo กราฟฟปก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Phiman  Live

รายละเออยด : เปปนสพนคดาทมพใชดวภสดลจากธรรมชาตพ  จากตดนธมป ขนาดเลลก 390 บาท , ขนาด

ใหญช 590 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดพพมาน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตดนธมป  เปปนพรชชนพดหนขพงทมพมมเปปนจจานวนมากในชลมชน และแพรชพภนธลฑอยชางรวดเรลว พวกเราจขงหา

คพดแนวคพดมาแปรรมปผลพตสพนคดาจาก ตดนธมป เพรพอเพพพมมมลคชาและสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน เพรพอทมพ 

ตดนธมป เปปนพรชอมกชนพดหนขพงทมพอาจมมบทบาทเปปนพรชเศรษฐกพจไดดในอนาคต

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 150
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PS65014371 : อบต. ดตานขถนทด 01 อจาเภอดตานขถนทน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Platform การตลาดผลพตภภณฑฑทางการเกษตรสจาหรภบชลมชน

การเพาะเลมปยงและการแปรรมป “แหนแดง” เพรพอการยกระดภบผลพตภภณฑฑอาหารสภตวฑคลณคชาสมง

Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑอาหารสภตวฑคลณคชาสมง “แหนแดง”

รายละเออยด : ราคาขขปนอยมชกภบบรพมาณและนจปาหนภก “แหนแดง” ซขพงโดยทภพว ๆ ไปขายอยมชทมพ

กพโลกรภมละ 35-40บาท (แบบเปปยก) แตชถดาเปปนแบบแหดง 100 กรภม ราคา 30-50 บาท หรรอ

กพโลละ 350-500 บาท บรรจลดดวยถลงพลาสตพก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานขลนทด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ชรพอยมพหดอ (Brand) : ผลพตภภณฑฑอาหารสภตวฑคลณคชาสมง “แหนแดง”

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ : ดดวยเกษตรกรในชลมชนตจาบลดชานขลนทด อจาเภอดชานขลนทด 

จภงหวภดนครราชสมมา ไดดรภบการสนภบสนลนการเลมปยงไกชพภนธลฑผสมระหวชางไกชเนรปอและไกชบดาน เพรพอใหด

ไดดไกชพภนธลฑทมพมมเนรปอไขมภนตจพาในขณะทมพเนรปอยภงคงความนลชมไมชแหดงกระดดาง และมมความพยายามใน

การลดตดองทลนและเพพพมคลณภาพของเนรปอไกช โดยมมแนวคพดทมพจะพภฒนา “แหนแดง” ซขพงเปปนเฟปรฑน

นจปาชนพดหนขพง มมคลณสมบภตพพพเศษสามารถดขงไนโตรเจนทมพอยมชในอากาศมาเพพพมโปรตมน เมรพอไกชกพนจะ

ไดดรภบโปรตมนสมงขขปนไปดดวย สชวนการเพาะเลมปยงแหนแดงไมชไดดยลชงยาก เพมยงหานจปาจากแหลชง

ธรรมชาตพ มาเตพมใสชกะละมภงหรรอบชอพลาสตพกทมพเตรมยมไวดสภกเลลกนดอย โดยระดภบนจปาสมงราว 20 

ซม. จากนภปนเตพมนจปาหมภกขมปวภว ในอภตราสชวน 1 แกดว ตชอ 1 กะละมภง และตามดดวยจลลพนทรมยฑสภงเคราะหฑ

แสงครขพงแกดว เพรพอใหดเปปนอาหารสจาหรภบการเจรพญเตพบโตของแหนแดง โดยใชดระยะเวลาในการ

เพาะเลมปยง ราว 2 สภปดาหฑ กลสามารถนจาไปใชดประโยชนฑ หรรอแบชงขายสรดางรายไดด และนจาไปเพาะ

ขยายพภนธลฑตชอไปไดดเรรพอยๆ จนกลายเปปนอาชมพทมพนชาสนใจสจาหรภบโครงการพภฒนาประกอบดดวย

กพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรม ดภงนมป

กพจกรรมทมพ 1 การใหดความรมดและการรวมกลลชมเกษตรกรรชวมถขงผมดทมพมมความสนใจทมพจะหารายไดด

เสรพมเขดารชวมอบรมใหดความรมดและเทคนพคการเพาะเลมปยงแหนแดง

กพจกรรมทมพ 2 การสชงเสรพมการตลาดและการพภฒนาเพรพอยกระดภบผลพตภภณฑฑเพรพอใหดเหมาะสมกภบ

การจภดจจาหนชาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 148 / 587



PS65014793 : อบต. ดตานขถนทด อจาเภอดตานขถนทด จพงหวพดนครราชสอมา (ไกตใจดอ)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Platform การตลาดผลพตภภณฑฑทางการเกษตรสจาหรภบชลมชน

การเกษตรกรรมเชพงสรดางสรรคฑ นจาไปสมชการลดตดนทลนและไดดผลผลพตคลณภาพสมง

การเลมปยงไกชคลณภาพสมงดดวยฐานทรภพยากรและตดนทลนทางกายภาพและสพพงแวดลดอม (แหน

แดง)

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไกชใจดม (ไกชดชานขลนทดอารมณฑดม)

รายละเออยด : - ราคาไกชสดหนดาฟารฑมขายทภปงตภว ราคากพโลกรภมละ 85-90 บาท (ไกชมมนจปาหนภก

เฉลมพยอยมชทมพ 1.5-2 กพโลกรภม)- ราคาไกชทมพผชานการแปรรมป ยชาง อบ หรรอปปป ง ราคากพโลกรภมละ

ประมาณ 100-120 บาท (ปกตพขายทภปงตภวหรรอครขพงตภว)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานขลนทด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ชรพอยมพหดอ (Brand) : ไกชใจดม (ไกชดชานขลนทดอารมณฑดม)

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ:ดดวยเกษตรกรในชลมชนตจาบลดชานขลนทด อจาเภอดชานขลนทด จภงหวภด

นครราชสมมา ไดดรภบการสนภบสนลนการเลมปยงไกชเนรปอพภนธลฑผสมระหวชางไกชเนรปอและไกชบดานทมพเรมยกวชา “

ไกชสามพภนธลฑ” ครอไกชเนรปอ ไกชบดาน และไกชพรปนเมรองดชานขลนทด โดยนจามาพภฒนาสายพภนธลฑทมพมมจลดเดชน

ของแตชละสายพภนธลฑมารวมไวด ครอ มมเนรปอมาก ไขมภนตจพา เนรปอไมชกระดดางไมชหยาบ นภบเปปนไกชทมพมมรส

ชาตพและเนรปอสภมผภสดม โดยมมการสชงเสรพมใหดเกษตรกรในพรปนทมพเลมปยงไกชพภนธฑดภงกลชาว โดยมมเปปา

หมายการขยายขอบเขตการเลมปยงใหดคลอบคลลมตจาบล เพรพอใหดการสชงเสรพมดดานอาชมพและ

เกษตรกรรมดดานการเลมปยงไกชเปปนไปอยชางแพรชหลาย มมความจจาเปปนตดองมมการดจาเนพนการเพรพอ

การสชงเสรพมไมชเพมยงแตชใหดความรมดดดานการเลมปยงอยชางเดมยว แตชการสรพอสาร การสชงเสรพม และ

การตลาดเพรพอสรดางการรภบรมดทภปงในมพตพดดานความเขดาใจและการสรดางรายไดดตดองเกพดขขปนควบคมช

กภนไปดดวย โดยโครงการดภงกลชาวนมปเรมยกวชาโครงการ “ไกชใจดม (ไกชดชานขลนทดอารมณฑดม)”สจาหรภบ

โครงการพภฒนาประกอบดดวยกพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรม ดภงตชอไปนมป

กพจกรรมทมพ 1 การใหดความรมดและการรวมกลลชมเกษตรกรรชวมถขงผมดทมพมมความสนใจทมพจะหารายไดด

เสรพมเขดารชวมอบรมใหดความรมดและเทคนพคการเลมปยงไกชสามพภนธลฑและใชดเทคนพคการเลมยงไกชใจดม ครอ 

เลมปยงไกชใหดไกชมมความสลข โรงเรรอนโลชง มมพรปนทมพใหดไกชไดดหากพนแบบกขพงธรรมชาตพ มมอาหารโปรตมนสมง

จากธรรมชาตพ เพรพอใหดไกชไดดมมสลขภาพทมพดมอภนจะมมผลตชอคลณภาพของเนรปอไกช

กพจกรรมทมพ 2 การสชงเสรพมการตลาดและการพภฒนาเพรพอยกระดภบผลพตภภณฑฑจากไกชเพรพอใหดไดด

ผลพตภภณฑฑประจจาทดองถพพนจากไกชอภนจะนจาไปสมชการตลาดผลพตภภณฑฑชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 149 / 587



PS65021850 : กระยาสารท ดตานนอก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ปรภบเปลมพยนรมปแบบของสพนคดาและบรรจลภภณฑฑใหดนชาสนใจมากขขปน

ทจาการตลาดหากลลชมลลกคดาใหมช ใหดตรงกภบกลลชมเปปาหมายของสพนคดา

ใชดผมดบรพการขนสชงทมพไดดรภบมาตรฐาน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสารท

รายละเออยด : ขนมกระยาสารทเปปนสพนคดาทางวภฒนธรรมทมพนพยมซรปอไปทจาบลญซรปอไปเปปนของ

ฝากซรปอไปเปปนอาหารวชาง หรรอเพรพอซรปอไปจจาหนชายตชอ การผลพตขนมกระยาสารทสามารถรภบ

ประทานไดดงชายยภงคงคลณคชาเปปนขนมโบราณ เปปนอาหารเพรพอสลขภาพทมพมมฐานวภฒนธรรม

ประเพณมยภงคงคลณคชาทางโภชนาการ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดชานนอก อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กระยาสารท บดานหภวบชอ หมมช6

ออนไลนค : Kraya_Dannok

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม เปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอม

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

ผชานทาง Facebook fan page

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ(Facebook fan page)

- ประชาสภมพภนธฑกระจายขชาวสารผลพตภภณฑฑขนมกระยาสารทตจาบลดชานนอก

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ(Facebook fan page)

-  ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 35,000

หนดา 150 / 587



PS65021863 : ยาฆตาแมลงจากสะเดา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การยพงแอดโฆษณาใหดมมคนพบเหลนสพนคดาไดดเพพพมมากขขปน

การใชดแพลตฟอรฑมการคดาออนไลนฑเขดามากระตลดนยอดขายใหดลมกคดาเขดาถขงไดดงชายขขปน

ใชดผมดบรพการขนสชงทมพไดดรภบมาตรฐานเพรพอปปองกภนการชจารลดของสพนคดาใหดไดดมากทมพสลด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาฆชาแมลงจากสะเดา

รายละเออยด : ยาฆชาแมลงจากสะเดา  สะเดานภปนเปปนไมดทมพสามารถเจรพญเตพบโตไดดดมในทมพแลดงใชด

ประโยชนฑไดดมากมายทภปงเปปนอาหาร ยา และสรดางทมพอยมชอาศภยในใบและเมลลดสะเดามมสารอาซา

ดพเรซตพน (Azadirachtin) ซขพงมมฤทธพธเปปนสารฆชาแมลงสามารถทดแทนการใชดสารเคมมทมพเปปน

อภนตรายตชอผมดใชด ผมดบรพโภค และสพพงแวดลดอมสารอะซาดพแรซตพน สามารถออกฤทธพธในการ

ปปองกภนกจาจภดไดดหลายรมปแบบ ครอเปปนสารฆชาแมลง สารไลชแมลงทจาใหดแมลงไมชชอบกพนอาหาร 

ยภบยภปงการเจรพญเตพบโตของแมลง การเจรพญเตพบโตผพดปกตพทจาใหดหนอนไมชลอกคราบหนอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดชานนอก อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานหภวบชอ

ออนไลนค : Neem_Dannok

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนการผลพตภภณฑฑบรรจลภภณฑฑยาฆชาแมลงใหดมมความทภนสมภยและสามารถเขดาถขงไดดงชาย ดมไมช

อภนตรายตชอเกษตรกร เชชน นจารมปการฑตมนสมสภนสดใสทมพสรพอถขงสะเดาและการกจาจภดแมลงมาใชดใน

การตกแตชงบรรจลภภณฑฑ

วางแผนการปรภบปรลงสมตรยาฆชาแมลงใหดเปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอมและสามารถใชดงานไดดอยชางมม

ประสพทธพภาพ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑเพรพอใชดโปรโมทในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

สพงหาคม 2565

เรพพมกระบวนการผลพตสพนคดาเพรพอจภดจจาหนชายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑสพนคดาใหดตรงกภบกลลชมเปปาหมายเพรพอเพพพมยอดขายในอนาคต เชชน โปรโมทในกลลชม

เกษตรอพนทรมยฑ , เกษตรออแกนพค

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาดออนไลนฑเพพพมขขปน เชชน shopee , lazada 

แผนการขาย

เปปดตภวสพนคดาดดวยการแจกสพนคดาขนาดทดลองใชด เพรพอดขงดมดความสนใจเกษตรกร เมรพอ

เกษตรกรกลภบมาซรปอจะมมโปรโมชภพนในการลดราคาสจาหรภบผมดทมพกลภบมาซรปอซจปาครอลดราคา 5%

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 151 / 587



PS65010644 : นจนาพรกกนรกปลายตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator, Adobe Photoshop ในการออกแบบโลโกด, แพลคเกจ (

บรรจลภภณฑฑ), ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑตชางๆ

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบ Online ไดดแกช Facebook, Shopee, Lazada

ใชดเครรพองซมลสมญญากาศ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Remanufacture (การผลพตใหมช)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกนรกปลายชาง

รายละเออยด : นจปาพรพกนรกปลายชาง สมตรนจปาพรพกโบราณ ปลายชางโขรกเขดากภบเครรพองสจาหรภบ

นจปาพรพก รภบรองอรชอยถมกปากขนาดบรรจล 35 กรภม ตชอ 1 กระปลก ราคา 35 บาทขนาดบรรจล 

300 กรภม ตชอ 1 ถลง แบบซพปลลอค ราคา 100 บาทขนาดบรรจล 300 กรภม ตชอ 1 ถลง แบบสมญญา

กาศ ราคา 150 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานใน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. กจาหนดกลลชมเปปาหมาย บลคคลทภพวไปทลกเพศทลกวภยทมพชอบทานนจปาพรพก, กลลชมพชอคดาแมชคดาคนกลาง 

(รภบไปขายตชอ), ชาวบดานในชลมชน, กลลชมแมชบดาน

2. ควบคลมคลณภาพและมาตรฐานใหดถมกหลภกอนามภย

3. พภฒนาแพลคเกจ (บรรจลภภณฑฑ) ใหดมมความนชาสนใจเพรพอเพพพมยอดขายสพนคดาไดดมากในปรพมาณทมพ

มากขขปน, พภฒนารมปแบบบรรจลภภณฑฑแบบสมญญากาศเพรพอยรดระยะเวลาในการเกลบรภกษา

ผลพตภภณฑฑไดดยาวนานมากยพพงขขปนและสะดวกตชอการจภดสชงสพนคดา

4. เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย โฆษณาผชานสรพอเทคโนโลยมตชางๆ รดานคดาออนไลนฑ Facebook, 

Shopee, Lazada เปปนตดน เพรพอทมพจะทจาใหดมมกลลชมลมกคดาใหมชๆ เพพพมมากขขปน

5. นจาสพนคดาขขปนเปปนผลพตภภณฑฑ OTOP

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 152 / 587



PS65010908 : หมผอดกน ดตานใน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑตชางๆ

พภฒนารมปแบบกระบวนการเผาในการผลพตหมดอดพน

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบ Online ไดดแกช Facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   ดดานประวภตพศาสตรฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมดอดพน ดชานใน

รายละเออยด : หมดอดพน ดชานใน เปปนหมดอดพนเผา ขนาด 7 นพปว ใชดเปปนหมดอธาตลในงานฌาปนกพจ

ศพ ใชดประดภบตกแตชงบดานและสวน หมดอ 1 ใบพรดอมฝาหมดอ ราคา 30 บาทสจาหรภบพชอคดาแมชคดา

คนกลางและรดานคดาปลมก ถดาสภพงเปปนจจานวนมากจะไดดราคาทมพถมกลงจากผมดผลพต ราคาตามทมพ

ตกลงตชอรองกภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานใน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. กจาหนดกลลชมเปปาหมาย รดานคดาปลมก พชอคดาแมชคดาคนกลาง กลลชมบลคคลทมพนพยมเครรพองปปป นดพนเผา

2. เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย โฆษณาผชานสรพอเทคโนโลยมตชางๆ รดานคดาออนไลนฑ Facebook 

เพรพอทมพจะทจาใหดมมกลลชมลมกคดาใหมชๆ เพพพมมากขขปน

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 153 / 587



PS65006578 : พพฒนาผลกตภพณฑคอกนทผลพมตจาบลตะเคอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการอบแหดงอาหาร โดยการนจามาแปรรมปอพนทผลภมอบแหดง

ใชดโปรแกรม Adobe , Photoshop , Canva , Ibis paint  ในการออกแบบตราสพนคดา การ

ออกแบบตภวอยชางบรรจลภภณฑฑ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล ผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ 

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อพนทผลภมอบแหดงตจาบลตะเคมยนDried Dates T.Takien

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพไดดจากการแปรรมปโดยวพธมการอบแหดงซขพงอพนทผลภมของเรานภปน

เลรอกใชดอพนทผลภมสายพภธลฑบารฑฮมเปปนสายพภนธลฑทมพนพยมรภบประทานผลสดแตชเมรพอเรานจามาอบแหดง

จะใหดรสชาตพหวานเพพพมขขปนไมชมมรสฝาดทจาใหดรภบประทานงชายและยภงชชวยบจารลงรชางกายในสชวน

ตชางๆอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ตะเคมยน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมU2Tตจาบลตะเคมยน มมการลงพรปนทมพเพรพอพภฒนาผลพตภภณฑฑอพนทผลภมอบแหดงโดยการนจาความรมด

ในดดานการพภฒนากระบวนการแปรรมปผลพตภภณฑฑใหดมมความกระชภบลดเวลาการผลพตแตชยภงคง

คลณภาพดภงเดพมเพรพอชชวยใหดผลพตสพนคดาไดดมากขขปน มมการสชงเสรพมแนวทางในการพภฒนาบรรจล

ภภณฑฑใหดมมความโดดเดชนมากขขปนเพรพอใชดในการดขงดมดลมกคดา ตรงตามความตดองการของกลไก

ดดานการตลาดและเขดาไปชชวยในดดานการสชงเสรพมการขายโดยเสนอวพธมการขายสพนคดาทภปงในรมป

แบบออนไลนฑครอขายผชานเพจfacebookU2Tตจาบลตะเคมยน รมปแบบออฟไลนฑขายผชานทางหนดา

รดาน นอกจากนมปลมกคดาและผมดสนใจสามารถเขดามาเยมพยมชมตภวสพนคดาไดดถขงสวนซขพงเปปนแหลชงผลพต

สพนคดาเพรพอชชวยในการตภดสพนใจในการเลรอกซรปอสพนคดา

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 154 / 587



PS65008325 : พพฒนาบรรจถภพณฑคแหนมตถผมบผานตะเคอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม หรรอแอพพลพเคชภพน Ai ,Ps ,Canva , Ibispaint

เพพพมชชองทางการหารายไดดผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ ไดดแกช เพจ 

,Facebook

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมตลดมตจาบลตะเคมยน

รายละเออยด : เปปนอาหารแปรรมปทดองถพพนทางภาคอมสาน มมรสชาตพอรชอย รภบประทานไดดทภปง

แบบปรลงสลกและแหนมดพบ โดยมมวภตถลดพบหลภก ครอเนรปอหมมบด หนภงหมม กระเทมยม  เกลรอ ขดาว

เหนมยวนขพงใหมช นจามาคลลกเคลดา ใหดเขดากภนและนจามาบรรจลลงในถลง ปลชอยไวด 1-2วภนกลสามารถนจา

มา รภบประทานไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ตะเคมยน อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมU2Tตจาบลตะเคมยน มมการลงพรปนทมพเพรพอพภฒนาผลพตภภณฑฑแหนมตลดม โดยการนจาเอาความรมดใน

การพภฒนาตภวบรรจลภภณฑฑและออกแบบตราสพนคดา ใหดมมรมปลภกษณฑโดดเดชนนชาสนใจเพรพอเปปนทมพดขง

ดมดของลมกคดาและตรงตามความตดองการของตลาดเปปนการพภฒนาบรรจลภภณฑฑทมพมมอยมชแลดว 

แปลงเปลมพยนและพภฒนาใหดดมขขปน และยภงเขดาไปชชวยสชงเสรพมวพธมการขายสพนคดาในรมปแบบของออ

นไลนฑ ครอ ขายผชานเพจ facebookU2T ตจาบลตะเคมยน เพรพอใหดสพนคดาของตจาบลเราเปปนทมพรมดจภก

มากขขปน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 155 / 587



PS65002466 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคชถมชนเพชถอเสรกมสรผางรายไดผใหผกพบประชาชน ตจาบลโนนเมชอง
พพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

จภดทจาตราสพนคดาใหดกภบขนมนางเลลดใหดเปปนเอกลภกษณฑ สอดคลดองกภบภาพลภกษณฑของสพนคดา 

สบายตาอชานงชาย

เปลมพยนถลงบรรจลขนมใหดมมลภกษณะกะทภดรภด นชาสนใจ ดขงดมดผมดบรพโภค สรดางการจดจจา และตดอง

รภกษาคลณภาพของสพนคดาไดด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลลดโนนเมรองพภฒนา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑขนมนางเลลดโนนเมรองพภฒนา เปปนสพนคดาประเภทขนมทานเลชน ทจา

จากขดาวเหนมยว ทอดดดวยนจปามภนจนพอง ราดดดวยนจปาตาลปปป ปเคมพยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเมรองพภฒนา อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑขนมนางเลลด ตจาบลโนนเมรองพภฒนา แปรรมปมาจากขดาวเหนมยวลาดดดวยนจปาตาล 

สามารถเปปนขนมทานเลชนไดด ซขพงผลพตภภณฑฑของเรา จะมมการพภฒนาดดานบรรจลภภณฑฑและขยาย

ตลาดใหดกวดางขขปนในอนาคต สรดางรมปลภกษณฑ รสชาตพทมพเปปนเอกลภกษณฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 156 / 587



PS65008599 : ขผาวเกรอยบฟปกทองมพนมตวง โนนเมชองพพฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การคพดคดนนวภตกรรมมาชชวยเรรพอง การหภพนขดาวเกรมยบ

ใชดโปรแกรมออกแบบโลโกด จภดทจาตราสพนคดาใหดกภบขนมขดาวเกรมยบฟปกทองมภนมชวง ใหดเปปน

เอกลภกษณฑ สอดคลดองกภบภาพลภกษณฑของสพนคดา

เพพพมชชองทางในการจภดจจาหนชาย โดยใชดการตลาดดพจพทภล ไดดแกช Facebook line

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบฟปกทองมภนมชวง โนนเมรองพภฒนา

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑขดาวเกรมยบฟปกทองมภนมชวง เปปนสพนคดาประเภทขนมทานเลชน วภตถลดพบ

ครอ ฟปกทอง มภนมชวง โดยการนจามานขพงและทอด ลภกษณะขนมเปปนแผชนบางกรอบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเมรองพภฒนา อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวเกรมยบฟปกทองมภนมชวง เปปนขนมทานเลชน สชวนผสมหลภกครอฟปกทองและมภนมชวง ซขพงไดดมาจาก

การปลมกในพรปนทมพ ผลพตภภณฑฑของเราเนดนขยายตลาดออกสมชกลลชมผมดบรพโภคอรพนในอนาคต สรดาง

สรรคฑผลพตภภณฑฑใหดเปปนเลพศดดานรสชาตพ รมปลภกษณฑ มมคลณคชาทางดดานโภชนาการ มมบรรจลภภณฑฑทมพ

สวยงามดมนชาสนใจ ตลอดจนชชองทางการจภดจจาหนชาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 157 / 587



PS65006345 : โครงการผผาซกถนกลถตมผผาทอมชอบผานกถดโดก ต.บผานเกตา อ.ดตานขถนทด จ.นครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมการทอผดาและนจาผดามาผลพตเปปนผลพตภภณฑฑใหมช

เนรปอผดาใสชสบายไมชรดอน มมความทนทานสมไมชตก

เสดนดดายไมชมมสารเคมมตกคดาง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาซพพนกลลชมผดาทอมรอบดานกลดโดก

รายละเออยด : ผดาซพพนกลลชมผดาทอมรอบดานกลดโดก หมมช 8 ต.บดานเกชา อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

ใชดนลชงในงานพพธมสจาคภญทางศาสนา เชชน  วภนพระ เขดาพรรษา ออกพรรษา  นอกจากนมป

ยภง นพยมใชดเปปนของขวภญ โดยผดาซพพนถมกออกแบบลวดลายโดยคนในชลมชนมมความเปปน

เอกลภกษณฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานเกชา อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผดาซพพนทอมรอ กลลชมผดาทอมรอบดานกลดโดกเดพมทมมมการทอผดาอยมชแลดวเราจะนจาผดาทจาเปปนสพพงของชนพด

อรพน เชชน กระเปปา เพรพอเพพพมมมลคชาใหดสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 158 / 587



PS65008263 : โครงการกลถตมเมอถยงตะไครผบผานกถดโดก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกเบบบรรจลภภณฑฑ

เพพพมเครรพองมรอหภพนตะไครดใหมช

ลดการใชดเเรงงานคน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เมมพยงตะไครฑบดานกลดโดก

รายละเออยด : กลลชมเมมพยงตะไครดบดานกลดโดกใชดทานคมชกภบผภกตชางๆ ใชดคลลกขดาวเหนมยวหรรอผสม

ในอาหารตชางๆเพรพอปรลงรส ขนาดกระปลก 160 กรภมประโยชนฑ  ชชวยเเกดอาการเบรพออาหาร ทจาใหด

เจรพญอาหารชชวยยชอยอาหารทจาใหดทางเดพนอาหารสะอาดขขปนชชวยลดางสารพพษในรชางกาย ทจา

ใหดรมดสขกผชอนคลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานเกชา อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.เพรพอยกระดภบการพภฒนาผลพตภภณฑฑเมมพยงตะไครดทมพมมคลณภาพ ในชลมชนใหดเปปนทมพนพยมและรมดจภกเปปน

วงกวดาง2.การสรดางรากฐานลมกคดาประจจาและทจาใหดเกพดการบอกตชอๆกภนในกลลชมลมกคดา คลณภาพ  

3.สชงสพนคดามมคลณภาพออกสมชตลาดไดดมากขขปนนจารายไดดกลภบสมชชลมชน 4.เกพดการจดางงานสรดาง

อาชมพใหดคนในชลมชนเกพดรายไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 159 / 587



PS65013140 : พรกกแกง เผมดสะเดมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ  โดยใชดโปรแกรม หรรอ Application โดย

ใชดแอป photoshop ในการออกโลโกดและบรรจลภภณฑฑ  ใหดมมความทภนสมภยมากขขปน

การพภฒนาชชองทางจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภลมากขขปน และ การทจาวมดมโอการนจาเสนอใน

รมปแบบการสแกน QR Code

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง เผลดสะเดลด

รายละเออยด : พรพกแกงใชดประกอบการทจาอาหาร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานแปรง อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วภตถลดพบในชลมชน นจามาแปรรมปเปปนพรพกแกงเพรพอจภดจจาหนชายใหดกภบแมชคดาและตลาดนภดชลมชนหรรอ

รดานคดาทมพประกอบอาหาร รวมถขงตดองการพภฒนาสพนคดาพรพกแกงทมพขายอยมช ใหดมมรมปแบบทมพนชาสนใจ 

อมกทภปงปปจจลบภนชชองทางใหมชๆ อยชางชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 160 / 587



PS65013209 : นจนายาลผางจาน แวววาว กลกถนมะกรด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ  โดยใชดโปรแกรม หรรอ Application โดย

ใชดแอป photoshop ในการออกโลโกดและบรรจลภภณฑฑ  ใหดมมความทภนสมภยมากขขปน

การพภฒนาชชองทางจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภลมากขขปน และ การทจาวมดมโอการนจาเสนอใน

รมปแบบการสแกน QR Code

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาลดางจาน แวววาว กลพพนมะกรมด

รายละเออยด : นจปายาลดางจานทมพทจาจากมะกรมดเพรพอทจาความสะอาดขจภดคราบมภนตชางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานแปรง อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นจาวภตถลดพบมะกรมดในตจาบลมาแปรรมปเปปนนจปายาลดางจานเพรพอจภดจจาหนชายใหดกภบแมชคดาและตลาด

นภดชลมชนหรรอสถานประกอบการทมพประกอบอาหารรวมถขงตดองการพภฒนาสพนคดานจปายาลดางจานทมพ

ขายอยมชใหดมมรมปแบบทมพนชาสนใจอมกทภปงปปจจลบภนชชองทางใหมชๆอยชางชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 161 / 587



PS65010504 : หมรอรตอยบผานเอมง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

สรดางเครรอขชายเพรพอสรดางขดอมมลใหดกภบสพนคดา

ปรภบปรลงรมปแบบสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมมอรชอยบดานเอลง

รายละเออยด : หมมแดดเดมยว สะอาด ถมกหลภกอนามภย ไมชใชดวภตถลกภนเสมย เนรปอหมมมมความนลชมอรชอย 

และมมหลากหลายรสชาตพ ราคา 50/ถลง ปรพมาณ 175-180 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พภนชนะ อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

หมมแดดเดมยว เปปนการนจาเนรปอหมมมาแปรรมปใหดสามารถเกลบไดดนาน สพนคดามมความสะอาด ถมกหลภก

อนามภย ไมชใชดวภตถลกภนเสมย เนรปอหมมมมความนลชมอรชอย สพนคดาของเราจะมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอ

ดขงดมดความสนใจของลมกคดา และมมการเพพพมชชองทางการจจาหนชายผชานทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 8,100

หนดา 162 / 587



PS65010906 : แหนมหมรพพนชนะ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกดบรรจลภภณฑฑ

สรดางเครรอขชายเพรพอสรดางขดอมมลใหดกภบสพนคดา

ปรภบปรลงรมปแบบสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหมมตจาบลพภนชนะ

รายละเออยด : แหนมหมม สะอาด ถมกหลภกอนามภย ไมชใชดวภตถลกภนเสมย สมตรเฉพาะตภว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พภนชนะ อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แหนมหมม เปปนการนจาหมมมาแปรรมปเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดาในหมมบดานมมสมตรเฉพาะของตภวเอง

เเละเพพพมระยะเวลาในการเกลบรภกษาไดดนาน มมความสะอาด ไมชใสชวภตถลกภนเสมย มมการพภฒนาบรรจล

ภภณฑฑเพรพอดขงดมดความสนใจของลมกคดา เเละเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายมากขขปน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 163 / 587



PS65005072 : โครงการสตงเสรกมการขายและพพฒนาผลกตภพณฑค ขผาวกลผองหอมมะลกเพชถอสถขภาพ สระจรเขผ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเครรพองซมลสลญญากาศ เปปนอลปกรณฑทมพชชวยซมลถลงสลญญากาศชชวยลดปฏพกพรพนยาออกซพเด

จขงลดการเกพดการเหมลนหรน และยรดอายลการเกลบรภกษา

ใชดโปรแกรม Photoshop และ Adobe Illustrator ในการออกแบบโลโกด และบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวกลดองหอมมะลพ เพรพอสลขภาพ

รายละเออยด : ขดาวกลดองหอมมะลพแทด 100%

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สระจรเขด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

คนสชวนใหญชทมพบรพโภคขดาวเปปนอาหารหลภกมภกนพยมรภบประทานขดาวหลงสลก เปปนขดาวทมพมมลภกษณะสม

ขาว ผมดรภบประทานขดาวกลดองเปปนประจจายภงมมอยมชเปปนจจานวนนดอย แตชหากปรภบเปลมพยนพฤตพกรรม

การบรพโภคขดาวกลดองแทนขดาวขาวไดดกลจะทจาใหดรชางกายไดดรภบสารอาหารทมพมมประโยชนฑมากขขปน

     กลลชมเกษตรกร บดานบล ตจาบลสระจรเขด ไดดเลลงเหลนวชา เมรพอขดาวสามารถสรดางมมลคชาเพพพมไดดดดวย

การปรภบเปลมพยนรมปแบบการผลพตจากขดาวหอมมะลพธรรมดามาเปปนขดาวกลดองเพรพอสลขภาพ และ

ยภงจจาหนชายไดดในราคาทมพสมงขขปนเพรพอสรดางรายไดดใหดกภบสมาชพก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 3,956

หนดา 164 / 587



PS65005155 : สตงเสรกมการขายและพพฒนาบรรจถภพณฑค พรกกแกงแซตบคพก สระจรเขผ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชาน Facebook Fanpage  แซชบคภก พรพกแกงสระจระเขด

ใชดโปรแกรม Photoshop และแอพ Canva ออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซชบคภก พรพกแกง

รายละเออยด : พรพก, ตะไครด, ใบมะกรมด, หอม, กระเทมยม, เกลรอ, ขชา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สระจรเขด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรพกแกง เปปนเครรพองปรลงรสอาหารหรรอนจาไปเปปนสชวนประกอบการทจากภบขดาวไดดหลายเมนม การ

ทจาพรพกแกงจะทจาเพรพอบรพโภคในครภวเรรอนกลไดดหรรอทจาในเชพงการคดากลดม สจาหรภบกลลชมสตรมบดานสระ

จรเขดไดดพรดอมใจกภนใชดเวลาวชางจากงานในไรชนาสวนหรรองานบดาน นจาวภตถลดพบทมพมมในทดองถพพนมา

แปรรมปและถนอมอาหารดดวยการทจาพรพกแกง เปปนผลพตภภณฑฑภมมพปปญญาไทยทมพสรดางเสรพมราย

ไดดใหดครอบครภวมมวพถมทมพมภพนคง

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,400

หนดา 165 / 587



PS65008667 : โครงการพพฒนาผลกตภพรฑคไมผกวาดกผานลานตจาบลหนองกราด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราสพนคดาโดยใชดโปรแกรม Photoshop

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page ไมดกวาดกดานลาน

ใชดแอพพลพเคชภพน Canva ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมดกวาดกดานลาน

รายละเออยด : ไมดกวาดกดานลาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองกราด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑไมดกวาดกดานลานเปปนการรวมกลลชมสมาชพกในกลลชมอาชมพหารายไดดเพรพอเลมปยงครอบ

ครภว แนวทางการพภฒนาเพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบสมาชพกโดยการพภฒนาแพลคเกจสพนคดาและหาชชอง

ทางจจาหนชายสพนคดาใหดเขดาถขงลมกคดาใหดมากทมพสลดและเพรพอลดตดนทลนในการออกจจาหนชายสพนคดาทมพ

ระยะทางไกล

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 166 / 587



PS65008715 : การพพฒนาผลกตภพณฑคนจนาพรกกตจาบลหนองกราด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราสพนคดา โดยใชดโปรแกรม Photoshop

ใชดความคพดเชพงสรดางสรรคฑในการออกแบบบรรจลภภณฑฑเพรพอดขงดมดผมดบรพโภค

ใชดแอพพลพเคชภพน Canva พภฒนาสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกเผา

รายละเออยด : นจปาพรพกเผากากหมมขนาด 90 กรภม ราคา 35 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองกราด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑนจปาพรพกเผาเปปนการรวมกลลชมของแมชบดานผลพตสพนคดาออกมาจจาหนชาย แนวทางการ

พภฒนาเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบตภวสพนคดา โดยพภฒนาแพลคเกจสพนคดาและหาชชองทางการจจาหนชายใหด

เขดาถขงลมกคดามากทมพสลด ทภปงออฟไลนฑและออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 18,020

หนดา 167 / 587



PS65014373 : อบต. หนองไทร 01 อจาเภอดตานขถนทน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Platform การตลาดผลพตภภณฑฑเพรพอยกระดภบการทชองเทมพยวและอภตลภกษณฑชลมชน

การยกระดภบผลพตภภณฑฑชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพนและเชรพอมโยงสมชการสรดางอภต

ลภกษณฑและสพพงบชงชมปทางภมมพศาสตรฑในผลพตภภณฑฑชลมชน

Packaging Design เพรพอสรพอสารการตลาดผลพตภภณฑฑชลมชน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกปลายชางหนองไทร

รายละเออยด : ราคาขขปนอยมชกภบบรพมาณนจปาพรพกและบรรจลภภณฑฑ ซขพงโดยทภพว ๆ ไปขายอยมชทมพกระปลก

ละ 20-25 บาท (ปรพมาณ 3 ออนซฑ)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองไทร อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ชรพอยมพหดอ (Brand) : ผลพตภภณฑฑชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพน “นจปาพรพกปลายชางหนองไทร”

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ:ตจาบลหนองไทร อจาเภอดชานขลนทด จภงหวภดนครราชสมมา  มมสภาพ

พรปนทมพสชวนใหญชเปปนทมพราบลลชม มมลจานจปาอยมชหนขพงลจาครอ ลจามะหลอด มมบขง, หนอง, อชางเกลบนจปาและฝาย

ขนาดเลลกอยมชบดางโดยพรปนทมพสชวนใหญชใชดประโยชนฑในการเกษตรกรรม ทจาพรชสวน ทจาพรชไรช

ลภกษณะภมมพประเทศโดยทภพวไปมมรมปลภกษณะเปปนพรปนทมพราบลอนคลรพน สชวนใหญชเปปนทมพราบทางการ

เกษตรประชากรสชวนใหญชประกอบอาชมพเกมพยวกภบเกษตรกรรม ครอ ทจาไรชขดาวโพด มภนสจาปะหลภง 

อดอย สวนผภก เชชน ผภกคะนดา มะเขรอ พรพก และรภบจดางทภพวไป คดาขาย โดยการทจาเกษตรกรรมสชวน

ใหญชตดองพขพงพาธรรมชาตพครอนจปาฝนสชงผลใหดรายไดดจากการเกษตรกรรมไมชแนชนอน ดภงนภปน การ

สนภบสนลนใหดประชาชนในพรปนทมพมมอาชมพเสรพมเพพพมรายไดดดดวยฐานทรภพยากรทดองถพพน ดดวยการ

พภฒนาผลพตภภณฑฑชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพน “นจปาพรพกปลายชาง” ซขพงในพรปนทมพมมเกษตรกร

ประกอบอาชมพการทจาสวนพรพกอภนเปปนทมพมาของการพภฒนาและยกระดภบผลพตภภณฑฑดภงกลชาว 

ประกอบดดวยกพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรมครอ 

กพจกรรมทมพ 1 การประชลม อบรมเพรพอระดมความคพด ถอดบทเรมยนเรรพองอาชมพเสรพมเพพพมรายไดด

จากฐานทรภพยากรทดองถพพน

กพจกรรมทมพ 2 การพภฒนาผลพตภภณฑฑจากฐานทรภพยากรทดองถพพน “นจปาพรพกปลายชาง” การรวมกลลชม

และการขยายกลลชม การบมรณาการความรชวมมรอชลมชนตชอการหนลชนเสรพมรชวมกภนเพรพอการลดตดน

ทลนตชอการเพพพมรายไดดจากอาชมพเสรพมของชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 168 / 587



PS65014375 : อบต. หนองไทร 02 อจาเภอดตานขถนทด จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Packaging Design เพรพอหนลนเสรพมการทชองเทมพยวและอภตลภกษณฑชลมชน

การยกระดภบผลพตภภณฑฑชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพนและเชรพอมโยงสมชอภตลภกษณฑและสพพง

บชงชมปทางภมมพศาสตรฑ

Platform การตลาดผลพตภภณฑฑชลมชนเพรพอหนลนเสรพมการทชองเทมพยวและอภตลภกษณฑชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมมพกรอบไขชเคลมหนองไทร

รายละเออยด : โดยการบรรจลจะมมทภปงแบบซอง และกลชองพลาสตพก สชวนการกจาหนดราคาขาย

ยขดหลภกราคาตลาด (Market Price) โดยทภพวๆไป จะขายอยมชในราคาปรพมาณ 100 กรภม ราคา 

40-50 บาทขขปนอยมชกภบบรรจลภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองไทร อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ชรพอยมพหดอ (Brand : ผลพตภภณฑฑฐานภมมพปปญญา “หมมพกรอบไขชเคลมหนองไทร”

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ:ดดวยลภกษณะทางกายภาพและสภงคมของชลมชนตจาบลหนองไทร 

อจาเภอดชานขลนทด จภงหวภดนครราชสมมา มมลภกษณะเปปนสภงคมเกษตรกรรมคนในชลมชนการ

ประกอบอาชมพเกษตรกรรมเปปนสชวนใหญช เชชน การทจาไรช ทจาสวน และดดวยพรปนทมพทมพมมแหลชงนจปา

ขนาดเลลก ตดองอาศภยและพขพงพอธรรมชาตพจากนจปาฝนเปปนสชวนใหญช ทจาใหดผลผลพตทาง

เกษตรกรรมไมชมมความแนชนอน ซขพงสชงผลตชอรายไดดและความเปปนอยมชของชลมชนทมพไมชแนชนอนและ

ขาดความมภพนคง การสชงเสรพมและสนภบสนลนอาชมพรองหรรออาชมพเสรพมจขงเปปนแนวทางสจาคภญใน

การยกระดภบชมวพตความเปปนอยมชของชลมชน “หมมกรอบไขชเคลมหนองไทร” เปปนอมกแนวทางในการ

บมรณาการองคฑความรมดและภมมพปปญญาทดองถพพนกภบทรภพยากรและสพพงแวดลดอมของชลมชน หมมพ

กรอบนภบเปปนอาหารทมพคนไทยทลกภาพรมดจภกและนพยมรภบประทานกภนอยชางแพรชหลาย ดดวยกรรมวพธม

การผลพตทมพไมชซภบซดอน เกลบรภกษาไดดยาวนาน นภบวชาเปปนอาหารทมพสามารถยกระดภบเพรพอการคดาไดด 

สชวนไขชเคลมดชานขลนทดกลเปปนทมพรมดจภกและมมการทจาไขชเคลมอยชางแพรชหลายยาวนาน การบมรณาการ

ภมมพปปญญาทดองถพพนใหดเปปนอาหารและสพนคดาอภตลภกษณฑของตจาบลหนองไทร จะสามารถชชวยใหด

ชลมชนมมแนวทางในการพภฒนาอาชมพของตนและกระจายตชอยอดไปยภงอาชมพหรรอผลพตภภณฑฑ

อรพนๆ ไดดมากขขปน เชชน อาชมพการเลมปยงเปปด อาหารเปปด การผลพตไขเคลม และการแปรรมปสพนคดาอรพนๆ 

โดยโครงการพภฒนายกระดภบอาชมพเสรพมเพพพมรายไดดจากฐานภมมพปปญญาและทรภพยากรทดองถพพน 

ประกอบดดวยกพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรมครอ 

กพจกรรมทมพ 1 การอบรมเชพงปฏพบภตพการเรรพองการยกระดภบผลพตภภณฑฑจากฐานภมมพปปญญาและการ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 169 / 587



PS65010432 : กลถตมแปรรรปผลกตภพณฑคทางการเกษตร บผานหผวยใหมต ตจาบลหนองบพวตะเกอยด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดแอพพลพเคชภพนออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑทางออนไลนฑ

ใชดแอพพลพเคชภพน Facebook Line ในการเผยแพรชประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงเผลด

รายละเออยด : โครงการสรดางความมภพนคงดดานอาชมพและรายไดดตามหลภกเศรษฐกพจพอเพมยง 

เพรพอใหดชลมชนมมรายไดด โดยจภดทจาผลพตภภณฑฑขขปน 2 ประเภท ครอ พรพกแกง และพรพกปปน ใชด

ผลพตภภณฑฑสพนคดาบรรจลภภณฑฑเปปนซองอลมมพเนมยมฟอยลฑ มมคลณสมบภตพชชวยยรดอายลและเกลบไวดไดด

นาน สามารถปปองกภนความชรปน แสงแดด และลม ไดดเปปนอยชางดม และทางชลมชนไดดสรดางเพจใน

การซรปอขายสพนคดาเพรพอใหดลมกคดาสามารถเขดาถขงสพนคดาไดดมากขขปน พรดอมบรพการจภดสชงสพนคดาทภพว

ประเทศ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวตะเกมยด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑทางการเกษตร บดานหดวยใหมช ตจาบลหนองบภวตะเกมยด ตามโครงการ

สรดางความมภพนคงดดานอาชมพและรายไดดตามหลภกเศรษฐกพจพอเพมยง เพรพอใหดชลมชนมมรายไดด โดย

จภดทจาผลพตภภณฑฑขขปน 2 ประเภท ครอ พรพกแกง และพรพกปปน เปปนผลพตภภณฑฑทมพมมคลณภาพ สามารถ

ตอบโจทยฑของลมกคดาในการปรลงแตชงอาหาร และเขดาถขงการตลาดไดดงชาย โดยทางชลมชนมม เพจ 

Facebook สามารถใหดลมกคดาสภพงของผชานออนไลนฑ และบรพการขนสชงสพนคดาทภพวประเทศ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 8,400

หนดา 170 / 587



PS65010524 : โครงการสพมมนาอาชอพเศรษฐกกจพอเพอยงขนมไทย บผานหนองบพวตะเกอยด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดแอพพลพเคชภพนออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑทางออนไลนฑ

ใชดแอพพลพเคชภพน Facebook Line ในการเผยแพรชประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมไทย

รายละเออยด : ขนมไทยพรปนบดาน เชชน ขนมหชอ บภวลอย กลดวยทอด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวตะเกมยด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมโครงการสภมมนาอาชมพเศรษฐกพจพอเพมยงขนมไทย กชอตภปงเมรพอปป พ.ศ.2563 ตามหลภก

เศรษฐกพจพอเพมยง เพรพอใหดชลมชนมมรายไดดและความสามภคคมในชลมชน โดยจภดทจาขนมไทยขขปนมา 

ไดดแกช ขนมหชอ บภวลอย ทอดกลดวย เปปนตดน โดยมมดดานเทคโนโลยมและดดานนวภตกรรมในการ

พภฒนาสพนคดา ไดดแกช ดดานเทคโนโลยม เชชน การใชดสรพอออนไลนฑในการเผยแพรชสพนคดาใหดเหมาะกภบ

เทคโนโลยมในปปจจลบภน และดดานนวภตกรรม เชชน การเปลมพยนแปลงถลงผลพตภภณฑฑ เปปนถลงบางเหมาะ

กภบการบรรจลผลพตภภณฑฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 171 / 587



PS65006101 : ขนมไทยกระยาสารทหนองบพวละคร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page

ใชดโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ / ตราสพนคดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมไทยกระยาสารทหนองบภวละคร

รายละเออยด : ขนมไทยกระยาสารทมมใหดเลรอกรสชาตพหลากหลายทภปงรสชาตพหวานมากหวาน

นดอยและมมบรรจลภภณฑฑทมพสะดวกในการรภบประทานและมมโลโกดดขงดมดทมพนชาสนใจเหมาะสจาหรภบเปปน

ของฝากและของทานเลชนใหดญาตพผมดใหญชอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวละคร อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กระยาสารทเปปนขนมทมพนพยมรภบประทานในกลลชมคนอายล30 ปปขขปนไป และเหมาะกภบพชอคดาคนกลางทมพ

จะนจาขนมกระยาสารทไปขายตชอเพราะวชาขนมกระยาสารทเปปนขนมทมพใชดวภตถลดพบบางอยชางทมพหา

ไดดตามชลมชนในตจาบลและมมรสชาตพใหดเลรอกทภปงรสชาตพหวานมากและหวานนดอยตามความตดอง

การของลมกคดา อมกทภปงยภงมมราคาสชงและราคาขายสจาหรภบพชอคดาคนกลางทมพจะนจาสพนคดาไปขายตชอ

และราคาโปรโมชภพนในชชวงเทศกาลตชางๆใหดกภบลมกคดาทมพมาซรปอสพนคดาทภปงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

อมกดดวย

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 172 / 587



PS65011012 : ปลารผาบองเเซตบนพวหนองบพวละคร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page Line Tiktok

ใชดโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ / ตราสพนคดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบองแซชบนภวหนองบภวละคร

รายละเออยด : ปลารดาบองแซชบนภวเปปนทมพนพยมของกลลชมคนทจางานทมพมมอายลตภปงแตช 16 ปปขขปนไป  

โดยสชวนมากจะเปปนอาหารทมพทางภาคอมสานนพยมรภบประทาน ปลารดาบองแซชบนภวหนองบภวละคร

ใชดปลารดาภายในชลมชน  ทมพชาวบดานหาปลาจากแหลชงนจปาธรรมชาตพมาหมภกเพรพอใหดเปปนปลารดา  

และนจามาขายตชอใหดกลลชม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวละคร อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลารดาบองแซชบนภวเปปนทมพนพยมของกลลชมคนทจางานทมพมมอายลตภปงแตช 16 ปปขขปนไป  โดยสชวนมากจะเปปน

อาหารทมพทางภาคอมสานนพยมรภบประทาน ปลารดาบองแซชบนภวหนองบภวละครใชดปลารดาภายใน

ชลมชน  ทมพชาวบดานหาปลาจากแหลชงนจปาธรรมชาตพมาหมภกเพรพอใหดเปปนปลารดา  และนจามาขายตชอใหด

กลลชมทมพแปรรมปปลารดาบองแซชบนภว มมการจจาหนชายทภปงปลมกและสชงตามรดานคดาชลมชนภายในตจาบล

และพรปนทมพใกลดเคมยง และยภงจจาหนชายผชานสรพอออนไลนฑเชชน Facebook และเพจปลารดาบองแซชบนภว

หนองบภวละคร

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 173 / 587



PS65014364 : อบต.หผวยบง 01 อจาเภอดตานขถนทน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Platform การตลาดการทชองเทมพยวชลมชน

การยกระดภบการทชองเทมพยวชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพนและเชรพอมโยงสมชการสรดางอภต

ลภกษณฑและสพพงบชงชมปทางภมมพศาสตรฑของชลมชน

การจภดการทชองเทมพยวดดวยฐานทรภพยากรและสพพงแวดลดอมโดยชลมชนมมสชวนรชวม

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : การทชองเทมพยวเชพงพลภงงานและการอนลรภกษฑสพพงแวดลดม “ทลชงกภงหภน

หดวยบง”

รายละเออยด : ราคาขายสพนคดา (การทชองเทมพยว) จะอยมชในรมป Package การทชองเทมพยว -

แบบทชองเทมพยว 1 วภนไมชคดางครน - การทชองเทมพยวแบบ 2 วภน 1 ครน- การทชองเทมพยวเปปน

หมมชคณะในรมป Study Tour

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยบง อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ชรพอยมพหดอ (Brand):การทชองเทมพยวเชพงพลภงงานและการอนลรภกษฑสพพงแวดลดม “ทลชงกภงหภนหดวยบง”

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ:ทลชงกภงหภนหดวยบง อจาเภอดชานขลนทด จภงหวภดนครราชสมมา แหลชงทชอง

เทมพยวเชพงพลภงงานและการอนลรภกษฑสพพงแวดลดอมนภบเปปนแหลชงทชองเทมพยวทมพมมความนชาสนใจมากอมก

แหลชงของจภงหวภดนครราชสมมาและภาคอมสาน ดดวยเปปนการจภดการทชองเทมพยวรมปแบบใหมชผสม

สนานกภบนวภตกรรมดดานพลภงงานสะอาด ประกอบดดวยทลชงกภงหภนลมทมพมมขนาดใหญชมาก กพนพรปนทมพ

ทภปงตจาบล กภงหภนลมแตชละตดนมมความสมงกวชา 120 -135 เมตร ใบกภงหภนยาวกวชา 50 เมตร 

บรรยากาศละลานตาไปดดวยกภงหภนลมเปปนจจานวนมากตภปงอยมชบนเนพนและสภนเขาทมพสวยงามดดวย

บรรยากาศแบบธรรมชาตพ สามารถเขดาชมไดดถขงฐานเสาโดยตรง ตชางทมพอรพนทมพไมชสามารถเขดาชม

ไดด นอกจากนมปยภงมมรดานกาแฟสวยๆ ทมพมมมลมถชายภาพทมพเปปนทมพนพยมของนภกทชองเทมพยวจจานวนมากทมพ

สามารถบมรณาการใหดเปปนแหลชงทชองเทมพยวทมพนชาสนใจในระดภบประเทศไดด โดยโครงการ

พภฒนาการทชองเทมพยวชลมชนประกอบดดวยกพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรม ครอ 

กพจกรรมทมพ 1การอบรมและใหดความรมดเรรพอง “การจภดการทชองเทมพยว” ทมพเนดนการทชองเทมพยวเชพง

พลภงงานและการอนลรภกษฑทมพเชรพอมโยงบมรณาการทรภพยากรเชพงพรปนทมพไวดดดวยกภน

กพจกรรมทมพ 2การจภดทจาการตลาดและแผนทมพการทชองเทมพยวเชพงรลก ดดวยการผสานเทคโนโลยมเขดา

กภบการทชองเทมพยวทมพตอบโจทยฑการทชองเทมพยวสมภยใหมช

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65014370 : อบต.หผวยบง 02 อจาเภอดตานขถนทน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Platform การตลาดผลพตภภณฑฑเพรพอสชงเสรพมการทชองเทมพยวชลมชน

การยกระดภบผลพตภภณฑฑชลมชนจากฐานทรภพยากรทดองถพพนและเชรพอมโยงสมชอภตลภกษณฑและสพพง

บชงชมปทางภมมพศาสตรฑ โดยเฉพาะในมพตพดดานการทชองเทมพยว

Packaging Design, ทมพบชงชมปถขงอภตลภกษณฑการทชองเทมพยวชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมเปปป ยะทลชงกภงหภนหดวยบง

รายละเออยด : ราคาขายสพนคดาขขปนอยมชกภบขนาดและใสด- แยกชพปนๆ ละ 5-10 บาท- กลชองเลลก 

35-50 บาท- กลชองใหญช 55-75 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยบง อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ชรพอยมพหดอ (Brand) : ผลพตภภณฑฑสชงเสรพมการทชองเทมพยวเชพงพลภงงานและการอนลรภกษฑสพพงแวดลดอม “

ขนมเปปป ยะทลชงกภงหภนหดวยบง”

ทมพมาและแนวคพดผลพตภภณฑฑ:ดดวยความนชาสนใจของทลชงกภงหภนหดวยบง อจาเภอดชานขลนทด จภงหวภด

นครราชสมมาต ตชอมาไดดพภฒนามาเปปนแหลชงทชองเทมพยวเชพงพลภงงานและการอนลรภกษฑสพพงแวดลดอม 

ทมพมมความนชาสนใจมากอมกแหลชงดดวยเปปนการจภดการทชองเทมพยวรมปแบบใหมชผสมผสานกภบนวภต

กรรมดดานพลภงงานสะอาดทมพเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม (กภงหภนลม) ประกอบดดวยทลชงกภงหภนลมทมพมม

ขนาดใหญชและมมปรพมาณมาก กพนพรปนทมพทภปงตจาบล แตชละตดนมมความสมงกวชา 120 -135 เมตร ใบ

กภงหภนยาวกวชา 50 เมตร ทชามกลางบรรยากาศละลานตาไปดดวยกภงหภนลมเปปนจจานวนมากทมพตภปง

อยมชบนเนพนและสภนเขาทมพสวยงามดดวยบรรกาศแบบธรรมชาตพแตชสพพงทมพยภงขาดไปทมพจะเตพมเตลมใหด

ครบองคฑประกอบของการจภดการทชองเทมพยวครอ “ผลพตภภณฑฑสนภบสนลนการทชองเทมพยว” ทมพตอบ

โจทยฑการทชองเทมพยว และดดวยพฤตพกรรมนภกทชองเทมพยวเกมพยวการซรปอสพนคดาทดองถพพนกลภบไปฝาก

เพรพอนหรรอคนทมพบดาน โดยทมพผลพตภภณฑฑดภงกลชาวตดองสามารถเลชาเรรพองราวหรรอระบลถขงแหลชงทชอง

เทมพยวไดด (Product Story) การยกระดภบผลพตภภณฑฑสชงเสรพมการทชองเทมพยวเชพงพลภงงานและการ

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม “ขนมเปปป ยะทลชงกภงหภนหดวยบง”ประกอบดดวยกพจกรรมหลภกๆ 2 กพจกรรมครอ 

กพจกรรมทมพ 1 การอบรมและใหดความรมดเรรพอง “การจภดการทชองเทมพยว” ทมพเนดนการทชองเทมพยวเชพง

พลภงงานและการอนลรภกษฑทมพเชรพอมโยงบมรณาการทรภพยากรเชพงพรปนทมพไวดดดวยกภน ในทมพนมปครอ

ผลพตภภณฑฑสนภบสนลนการทชองเทมพยว องคฑประกอบของผลพตภภณฑฑและกลยลทธฑผลพตภภณฑฑสนภบสนลน

การทชองเทมพยว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 12,000
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PS65021351 : ฮพกนะหกนดาด ตจาบลหกนดาด อจาเภอดตานขถนทด จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ครอ Facebook fan page 

พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกด

1. รภบบรพจาคกระดาษเหลรอใชดจากชลมชน และวภสดลทมพเหลรอจากการทจาเกษตร 2. นจามาผลพตเปปน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ

รายละเออยด : พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ 90ดอก/พวง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หพนดาด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ชลมชนบดานหดวยจรเขด

ออนไลนค : พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑพวงหรมดทมพหลากหลาย เชชน รมปแบบตภวหนภงสรอ  โครงพวงหรมด 

เปปนตดน

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางหนดารดาน

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมพวงหรมดดอกไมดจภนทนฑ 

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางหนดารดาน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 8,750
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PS65021446 : ฮพกนะหกนดาด ตจาบลหกนดาด อจาเภอดตานขถนทด จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ครอ Facebook fan page 

ยาดมสมลนไพร

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกด

-

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาดมและยาหมชองสมลนไพร

รายละเออยด : ยาดมสมลนไพร 12 กรภม / ยาหมชองสมลนไพร 20 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หพนดาด อ.ดชานขลนทด จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ชลมชนบดานหดวยจรเขด

ออนไลนค : ยาดมสมลนไพร

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑสมลนไพรใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน  ยาหมชอง และ

ยาดม

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ  มมระดภบ 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน Facebook  Tiktok เปปนตดน

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมแพทยฑแผนไทย

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,000
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PS65014162 : แปรรรปผงกลผวยนจนาวผาดกบออแกนกค ตจาบลบบงปรชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองปปพ นบดละเอมยด

เครรพองซมลถลงพลาสตพก

เทคโนโลยมการออกแบบออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บานานชาพรพนซฑ

รายละเออยด : กลดวยนจปาวดาดพบ แปรรมปเปปนผงกลดวยนจปาวดา เพรพอเปปนการถนอมอาหาร นอกจาก

นมปยภงมมฤทธพธปปองกภนเชรปอราและแบคทมเรมยรภกษาแผลในกระเพาะแกดทดองเสมยไดด สามารถชงกพน

กภบนจปา หรรอ นจาไปประกอบอาหาร ทจาขนม เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บขงปรรอ อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

บานานชาพรพนซฑ  เปปนผลพตภภณฑฑทมพไดดจากการนจากลดวยนจปาวดาดพบ มาแปรรมปเปปนแปปง และมาออก

แบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ  โดยบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาเปปนทมพนชาจดจจา ใหดมมความนชาสนใจเพรพอ

สรดางอาชมพ สรดางรายไดด และ เพพพมมมลคชาใหดกภบตภวผลพตภภณฑฑ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 20,000
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PS65015244 : โครงการแปรรรปสมถนไพรตะไครผหอมไลตยถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดนวภตกรรมจากการแพทยฑในการสกภดสารสมลนไพร

ใชดโปรแกรมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผชานสรพอออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ค.ไครด ไลชยลชง

รายละเออยด : สมลนไพรตะไครดหอมไลชยลง ทมพมมสชวนผสมทมพไดดมาจาก ตะไครดหอม มะกรมด เปปน

สมลนไพรทดองถพพนตจาบลบขงปรรอ ออกฤทธพธไลชยลงไดดอยชางมมประสพทธพภาพ ปลอดภภยตชอคนและ

สภตวฑเลมปยง และเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บขงปรรอ อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑ ครอ ค.ไครด ไลชยลชง เปปน สเปยรฑสมลนไพร ทมพมมสชวนผสมทมพไดดมาจาก ตะไครดหอม มะกรมด 

เปปนสมลนไพรทดองถพพนออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยโดยบรรจลภภณฑฑและ

ตราสพนคดาใหดมมความนชาสนใจเพรพอสรดางอาชมพ สรดางรายไดด และ เพพพมมมลคชาใหดกภบตภวผลพตภภณฑฑ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 179 / 587



PS65005475 : โครงการพพฒนาโลโกผและบรรจถภพณฑคหนตอไมผแปรรรป ตจาบลวพงยายทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Photosho ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook,Line

ใชดโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบตราสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนชอไมดสชมชาววภงยายทอง

รายละเออยด : หนชอไมดดองแยกบรรจลภภณฑฑการจจาหนชาย ดภงนมป 1.รดานคดาชลมชน เปปนแบบอภดใสช

ขวดนจปาReuse(ทจาความสะอาดแลดว) 2.ขายสชงพชอคดา-แมชคดาเปปนแบบอภดใสชขวด 3.ออนไลนฑ 

แพคซมลสมญญากาศแบบ500กรภม,แบบใสชโหลแกดวขนาดเลลก,อภดใสชขวด 4.งานบลญตชางๆ 

จจาหนชายแบบเปปนกพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงยายทอง อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

หนชอไมดดอง สามารถนจามาทจาอาหารไดดหลากหลายเมนม ทางทมมโครงการตดองการนจาเสนอ

ผลพตภภณฑฑเพรพอตอบสนองความตดองการทมพสามารถเขดาถขงกลลชมลมกคดาทมพมมความหลากหลายมาก

ขขปน ผชานชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ ดดวยบรรจลภภณฑฑทมพสะอาดและสวยงาม มมคลณภาพ และถมก

หลภกอนามภย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 180 / 587



PS65010234 : โครงการพพฒนาโลโกผและบรรจถภพณฑคพรกกแกง ตจาบลวพงยายทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Photosho ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook,Line

ใชดโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบตราสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงชาววภงยายทอง

รายละเออยด : พรพกแกงแบชงการจภดจจาหนชายเปปน 1.แบบออฟไลนฑ ขายทมพรดานคดาในชลมชนมม

บรรจลภภณฑฑแบบเลลกและกลาง500กรภม/ตลาดนภด,ตลาดสด,แผงลอย มมบรรจลภภณฑฑแบบก

ลาง500กรภมและ1กก.2.แบบออนไลนฑ มมบรรจลภภณฑฑแบบกลาง500กรภมและ1กก. 3.แบบขาย

สชงใหดพชอคดา-แมชคดา งานบลญ จภดทจาตามสภพง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงยายทอง อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พรพกแกงเผลดเปปนเสนชหฑและเอกลภกษณฑของอาหารไทย ทมมโครงการจขงตดองการนจาเสนอ

ผลพตภภณฑฑเพรพอตอบสนองความตดองการและสามารถเขดาถขงกลลชมลมกคดาใหดมมความหลากหลาย

มากขขปนผชานชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ ดดวยบรรจลภภณฑฑทมพสะอาดและสวยงาม มมคลณภาพ 

และถมกหลภกอนามภย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 181 / 587



PS65013351 : โครงการสตงเสรกมและพพฒนาอาชอพเพชถอเสรกมสรผางความยพถงยชนใหผกพบชถมชนสจานพกตะครผอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพนออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาลดางจาน

รายละเออยด : นจปายางลดางจาน ผลพตจากสมลนไพร มมกลพพนหอม ลดางออกงชาย ไมชเปปนอภนตราย 

ขจภดคราบไขมภนและสพพงสกปรกและไมชมมสารเคมมตกคดางในรชางกาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจานภกตะครดอ อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปปจจลบภนตามครภวเรรอนมภกจะปลมกสมลนไพรไวดใชดประจจาบดาน ทางชลมชนจขงมมการรวมกลลชมจภดทจา

นจปายาลดางจานจากผลมะกรมด ซขพงมมคลณสมบภตพในการขจภดคราบมภน ทภปงยภงมมกลพพนหอมแบบ

ธรรมชาตพไมชมมสารเคมมเจรอปน ทางทมมจขงมมแนวคพดในการออกแบบตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และ

สชงเสรพมชชองทางการตลาดใหดกภบคนในชลมชน เพรพอเปปนการสรดางอาชมพและสรดางรายไดดใหดกภบคน

ในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 182 / 587



PS65014174 : โครงการสตงเสรกมการแปรรรปผลผลกตทางการเกษตรตจาบลสจานพกตะครผอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเลรอกบรรจลภภณฑฑและใชดเครรพองซมลในการคงรสชาตพของผลพตภภณฑฑ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบตราสภญลภกษณฑและบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ เชชน สรพอออนไลนฑเพจ Facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยนจปาวดาแปรรมป

รายละเออยด : กลดวยนจปาวดาแปรรมปเชชน กลดวยฉาบ, กลดวยตาก มมหลากหลายรสชาตพใหดเลรอก

สรร สะอาดปลอดภภย ทอดสดใหมชทลกวภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจานภกตะครดอ อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พรปนทมพชลมชนมมการมมกลดวยนจปาวดาตามธรรมชาตพเปปนจจานวนมาก ชาวบดานจขงไดดแปรรมปเปปนกลดวย

ตากและกลดวยฉาบ และรสชาตพหวานตามธรรมชาตพไมชตดองปรลงแตชง ทางทมมจขงมมแนวคพดทมพจะ

พภฒนาตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และสชงเสรพมชชองทางการตลาดเพรพอขยายโอกาสในการจจาหนชาย

สพนคดาใหดกภบชาวบดานในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 183 / 587



PS65014216 : โครงการสรผางอาชอพเพกถมรายไดผใหผกพบชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาวภตถลดพบทมพชรปอจากคนในชลมชนมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑนจปาพรพกแจชวบอง

จภดผลพตภภณฑฑใสชบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ

ขายผลพตภภณฑฑผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑ เชชน FACEBOOK LINE TIKTOK

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซชบบอง

รายละเออยด : - ผลพตภภณฑฑทจาดดวยปลารดาปรลงสลก- ผลพตภภณฑฑทจาดดวยพรชพรปนบดานเปปนสชวน

ผสม- บรรจลภภณฑฑไดดมาตรฐาน- กระบวนการผลพตสะอาดปลอดภภย- ใหดไดดมาตรฐานมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองแวง อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

บดานวภงสมบมรณฑ ไดดรชวมกลลชมจภดตภปงกลลชมนจปาพรพก แจชวบองหรรอปลารดาบอง เปปนนจปาพรพกชนพดหนขพงทมพ

ชนชาวอมสานนพยมกภนอยชางแพรชหลาย เปปนสมตรปลารดาบองทมพตกทอดจากรลชนสมชรลชนตภปงแตชรลชนยาย 

ซขพงเปปนสมตรเฉพาะตภวทมพมมรสชาตพกลมกลชอม มมสชวนผสมสมลนไพรพรปนบดาน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 184 / 587



PS65014271 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคจากสมถนไพรเพชถอสรผางรายไดผใหผกพบชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ

การนจาวภถลดพบในชลมชนมาแปรรมป

การใชดเทคโนโลยมในการประชาสภมพภนธฑ/ออกแบบโฆษณาสพนคดา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   เทคโนโลยมปปญญาประดพษฐฑ (AI)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลมกประคบสมลนไพรหนองแวง

รายละเออยด : 1.ลมกประคบสมลนไพร เปปนการนจาสมลนไพรในหมมชบดานมาเเปรรมปเพรพอใหดเกพดเปปน

สพนคดาใหมช2.ลมกประคบสมลนไพรใชดในการรภกษาอาการปวดเมรพอยลดาของรชางกาย3.สชงเสรพมอา

ชมพเเละสรดางรายไดดใหดกภบครอบครภว ชลมชน4.ลมกประคบสมลนไพรมมกระบวนการผลพตทมพไมชสชง

ผลเปปนอภนตรายตชอส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองแวง อ.เทพารภกษฑ จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ลมกประคบสมลนไพร เปปนการนจาวภตถลดพบสมลนไพรทมพมมอยมชภายในชลมชนมาเเปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ ทมพ

มมสรรพคลณในการรภกษาสลขภาพ ทมพมมสชวนประกอบหลภก ครอ ตะไครด ใบมะขาม ผพวและใบมะกรมด 

ขมพปนชภน ไพร พพมเสนเเละการบมร  ในการเเปรรมปใหดเปปนผลพตภภณฑฑลมกประคบสมลนไพรของชลมชน

เทพประธานพร ทมมงานจขงมมแนวคพดในการนจาชาวบดานแปรรมปสมลนไพร สรดางตราสพนคดา บรรจล

ภภณฑฑ รวมถขงพภฒนาชชองทางการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 185 / 587



PS65007985 : หอยเชอรอถสอทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางสรพอออนไลนฑตชางๆ

ออกแบบและพภฒนาโลโกดสพนคดา

พภฒนา packagign design

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หอยเชอรมพสมทอง

รายละเออยด : หอยเชอรรมพสมทองมมเปลรอกและเนรปอเปปนสมทอง มมรมปรชางคชอนขดางกลมผพวเรมยบ

เปลรอกหนา สามารถนจาไปประกอบอาหารไดดหลายเมณม เชชน นขพง ยจา หรรอใสชในสดมตจา มมรสชาตพ

ทมพกรอบอรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนยาวใหญช อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พรปนทมพตจาบลดอนยาวใหญช อจาเภอโนนแดง จภงหวภดนครราชสมมา มมลภกษณะพรปนทมพเปปนสภนดอนยาว

และทมพราบลลชม มมลจาคลองไหลผชานหลายสายจขงทจาใหดชาวบดานในพรปนทมพตจาบลดอนยาวใหญชสชวน

ใหญชประกอบอาชมพหลภกครอการทจานา แตชดดวยสภาพฝนฟปาอากาศทมพไมชแนชนอน ทจาใหดการทจานา

ในบางปปไดดผลผลพตเยอะหรรอบางปปไดดผลพตนดอย และบางพรปนทมพยภงประสบปปญหาดพนเคลม สชงผลใหด

เกษตรกรผมดทจานาเกพดการขาดทลน จขงไดดมมการมองหาอาชมพเสรพมทมพจะทจาใหดการดจารงชมวพตอยมชไดด 

อมกทภปงสภตวฑนจปาบางสชวนมมจจานวนลดลงเปปนอยชางมากเนรพองจากมมการใชดสารเคมมเปปนจจานวนมาก 

ประกอบกภบพรปนทมพของตจาบลดอนยาวใหญชมมทรภพยากรพรชนจปา เชชน จอก แหน เปปนจจานวนมาก 

เกษตรกรจขงไดดเลลงเหลนสภตวฑนจปาชนพดใหมชนภพนครอหอยเชอรมพสมทองเนรพองจากเปปนสภตวฑทมพมมการเลมปยง

งชาย รสชาตพอรชอย มมระยะเวลาในการเลมปยงทมพสภปน และเปปนทมพตดองการของตลาด

หอยเชอรมพสมทองเปปนสภตวฑเศรษฐกพจตภวใหมช ทมพระยะเวลาการเลมปยงทมพสภปน สามารถพรชผภกชนพด

ตชางๆ ไมชวชาจะเปปน จอก แหน ใบตจาลขง ใบมะละกอ หรรอเศษผภกชนพดตชางๆ นจามาเปปนอาหารเลมปยง

หอยเชอรมพสมทองไดด อมกทภปงการนจาเอาพรชตชางๆ ทมพเหลรอจากการประกอบอาหารหรรอพรชทมพเปปน

ศภตรมพรชมาเลมปยงหอยเชอรมพสมทองนภปนยภงเปปนการสรดางเศรษฐกพจหมลนเวมยนอมกทางหนขพงดดวย 

การเลมปยงหอยเชอรมพสมทองนภบวชาเปปนการสรดางรายไดดใหดกภบเกษตรกรเปปนอยชางดม เนรพองจาก

ปปจจลบภนหอยเชอรมพเปปนสภตวฑเศรษฐกพจตภวใหมชทมพเลมปยงงชาย มมรสชาตพดม แตชปปจจลบภนหอยเชอรมพสมทอง

ยภงไมชเปปนรมดจภกมากนภกและยภงขาดการกระจายยภงตลาดออนไลนฑ คณะผมดจภดทจาจขงตดองทมพจะสรดาง

ตลาดออนไลนฑหอยเชอรมพสมทองและการประชาสภมพภนธฑเกมพยวกภบแหลชงผลพตหอยเชอรรมพสมทอง

ของตจาบลดอนยาวใหญชเพรพอใหดเปปนทมพรมดจภก จนเกพดการสรดางรายไดดใหดกภบผมดเลมปยงหอยเชอรมพสมทอง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 186 / 587



PS65009908 : บายศรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. ออกแบบและพภฒนาโกโลดสพนคดา

2. จภดสรดางสรพอโฆษณาและชชองทางการขายสพนคดาผชาน Facebook Line Instagram และ 

Tiktok

3. พภฒนาการดมแลรภกษาบายศรมใหดเกพดการใชดงานทมพยาวนานยพพงขขปน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บายศรม

รายละเออยด : นจาใบตองมามดวนเปปนนพปว 4 นพปว จจานวน 4 ตภว และใชดดอกไมดตกแตชงใหดสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนยาวใหญช อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.จภดอบรมเพรพอขยายกลลชมผมดทจาบายศรม

2.ออกแบบโลโกดสพนคดาเปปนการสรดางโลโกดสพนคดาเพรพอใหดเกพดเอกลภกษณฑของกลลชม

3.ประชาสภมพภนธฑสพนคดาและสรดางตลาดออนไลนฑ

4.พภฒนาสพนคดาและเพพพมมมลคชาสพนคดา

5. นจาสพนคดาออกสมชตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 187 / 587



PS65005708 : ขผาวแตตนโนนแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑออกแบบและพภฒนาโลโกด/บรรจลภภณฑฑสพนคดา

พภฒนาดดานการตลาดออนไลนฑ เพพพมชชองทางการขายออนไลนฑเพพพมเตพม

ใชดโซเชมยลมมเดมยในการประชาสภมพภนธฑและโฆษณาสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวแตตนนจปาแตงโม

รายละเออยด : กลลชมขดาวแตตนนจปาแตงโม ภมมพปปญญาในการประกอบอาชมพขดาวแตตนในพรปนทมพ

ตจาบลโนนแดง อจาเภอโนนแดง จภงหวภดนครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.วภตถลประสงคฑ 

   1.เพรพอสรดางรายไดดลดรายจชายในครภวเรรอนและชลมชน 2.เพรพอเพพพมมมลคชาองคฑความรมดในทดองถพพน 3.

เพรพอตชอยอดหรรอพภฒนาจากสพพงทมพมมอยมชเดพม 

2.ความรมด/ทภกษะการดจาเนพนงาน 

   1.ความรมดเรรพองการถนอมอาหาร 2.ความเปปนมาของขดาวแตตนและขนมนางเลลด 3.คลณคชาและสาร

อาหารทมพไดดรภบ

3.เงพนลงทลน/การจภดการการเงพน

   1.เงพนลงทลนครภปงแรก 2.วภสดลถาวร เชชน หมดอ กระทะ ทภบพม ทมพกดขดาวแตตน 3.วภสดลสพปนเปลรอง เชชน 

ขดาว นจปาอดอย ธภญพรช แตงโม นจปามภนพรช 4.ฉลากและกลชองบรรจลภภณฑฑ5.คชาแรงตชอวภน

4.การจภดการกจาลภงคน

   1.สามารถทจาในครภวเรรอนหรรอกลลชมกพจกรรม เชชน กลลชมแมชบดาน 2.สามารถรวมกลลชมเพรพอการ

ผลพตและจภดจจาหนชายไดด 

5.เครรพองมรออลปกรณฑ/วภตถลดพบในการผลพต 

   1.ขดาวเหนมยว 2.นจปาแตงโม 3.นจปาอดอย 4.เกลรอปปน 5.นจปาเปลชา 6.งาขาว 7.นจปามภนพรชสจาหรภบทอด 8.

นจปาตาลปปป บสจาหรภบโรยหนดา 9.ธภญพรช เชชน ลมกเกด ถภวเขมยว งา 10.ผงสจาเรลจรมป เชชน ผงรสตดมยจา,

ผงรสสาหรชาย,ผงรสชมส 

6.การผลพต 

   1.ขภปนตอนการเตรมยมวภสดลสจาหรภบทจาขดาวแตตน 2.ขภปนตอนการทจาแผชนแหดงหรรอแผชนดพบ 3.ขภปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,200

หนดา 188 / 587



PS65009126 : ขนมนางเลมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑออกแบบและพภฒนาโลโกด/บรรจลภภณฑฑสพนคดา

พภฒนาดดานการตลาดออนไลนฑ เพพพมชชองทางการขายออนไลนฑเพพพมเตพม

ปรภบเปลมพยนรมปทรงของขนมเพพพมภาพลภกษณฑใหมชๆตชางจากขนมนางเลลดแบบเดพม งชายตชอ

การรภบประทานและการขนสชง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลลดโนนแดง

รายละเออยด : ขนมทานเลชนซขพงเปปนภมมพปปญญาทดองถพพนของตจาบล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนแดง อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ขนมนางเลลดโนนแดง

1.วภตถลประสงคฑ

1.เพรพอสรดางรายไดดลดรายจชายในครภวเรรอนและชลมชน

2.เพรพอเพพพมมมลคชาองคฑความรมดในทดองถพพน และอนลรภกษฑภมมพปปญญาการทจาขนมไทย

3.เพรพอแกดไขปปญหาราคาขดาวตกตจพาดดวยการสรดางอาชมพเสรพม ”การทจานางเลลด”

2.ความรมด/ทภกษะการดจาเนพนงาน

1.ความรมดเรรพองการถนอมอาหาร

2.ความเปปนมาของขนมนางเลลด

3.คลณคชาและสารอาหารทมพไดดรภบ

3.เงพนลงทลน/การจภดการการเงพน

1.เงพนลงทลนครภปงแรก

2.วภสดลถาวร เชชน หมดอ กระทะ ทภบพม 

3.วภสดลสพปนเปลรอง เชชน ขดาว นจปาตาลอดอย นจปามภนพรช 

4.ฉลากและกลชองบรรจลภภณฑฑ

5.คชาแรงตชอวภน

4.การจภดการกจาลภงคน

1.สามารถทจาในครภวเรรอนหรรอกลลชมกพจกรรมเชชนกลลชมแมชบดาน

2.สามารถรวมกลลชมเพรพอการผลพตและจภดจจาหนชายไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,200

หนดา 189 / 587



PS65011135 : การแปรรรปผลกตภพณฑคปลา ปลาสผมปลาตะเพอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การบรรจลแบบสลญญากาศ (Vacuum Packaging)

การออกแบบตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ ( ฺBrand and Packaging Design)

การตลาดออนไลนฑ (Online Marketing)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมปลาตะเพมยนตภว และหชอปลาสดมปลาตะเพมยน

รายละเออยด : 1. ปลาสดมทมพปลาตะเพมยนตภวบรรจลสลญญากาศ ขนาด 1 กพโลกรภมอายลการเกลบ

รภกษา 1 เดรอนราคา 80 บาท2. หชอปลาสดมปลาตะเพมยนปลาสดมสภภบหชอใบตอง บรรจล 5 ชพปนอายล

การเกลบรภกษา 1 เดรอนราคา 150 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตจาบลโนนตาเถร พบวชามมแหลชงนจปาในชลมชนทมพเกษตรกรบางสชวนใชดเลมปยงปลา ซขพงเปปนรายไดดเสรพม

ของชลมชน แตชประสบปปญหาในเรรพองราคาในการจภดจจาหนชาย และการเกลบรภกษาปลา กลลชมคณะ

ทจางานจขงเหลนปปญหานมปและไดดจภดทจาเปปนโครงการเพรพอการเพพพมมมลคชาของสพนคดาปลา การเกลบ

รภกษาปลาใหดกภบเกษตรกรในทดองถพพนใหดไดดนานยพพงขขปน คณะทจางานจขงไดดแปรรมปสพนคดาใหดเปปนปลา

สดม ปลาสภบ และจภดจจาหนชายโดยการใชดบรรจลภภณฑฑแบบสลญญากาศ ซขพงจะสอดคลดองกภบ

โครงการ BCG Economy ในสชวนของ Bio Economy เศรษฐกพจชมวภาพ ครอ การพภฒนา

เศรษฐกพจชมวภาพ จากทรภพยากรทมพมมอยมชแลดวในทดองถพพน โดยใชดทรภพยากรอยชางคลดมคชา มลชงเพพพมผล

ผลพต และสรดางมมลคชาเพพพม 

กลลชมคณะทจางานตจาบลโนนตาเถร จขงไดดมมการจภดกพจกรรมขขปนในชลมชน โดยกพจกรรมมมดภงนมป 

1. การออกแบบตราสพนคดา 

2. ออกแบบบรรจลภภณฑฑ 

3. สชงเสรพมการขาย การทจาตลาด ในชชองทางออนไลนฑ 

เพรพอใหดปลาสดมของตจาบลโนนตาเถร เปปนสพนคดาทมพมมคลณภาพ ไดดมาตรฐาน เพพพมมมลคชา เพรพอการ

พภฒนาการเกษตรแบบยภพงยรนตชอไป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 16,000

หนดา 190 / 587



PS65011921 : ขผาวอกนทรอยควกถอธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การบรรจลแบบสลญญากาศ(Vacuum Packaging)

การออกแบบแพคเกจจพปง (Packaging Design)

ปลปยชมวภาพ” (Bio-fertilizer)

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวอพนทรมยฑ ตจาบล โนนตาเถร

รายละเออยด : ขดาวอพนทรมยฑวพถมธรรมชาตพเพรพอสลขภาพ ตราโนนตาเถรบรรจลสมญญากาศ 

ขนาด 1 กก.วพธมหลง : ขดาว 1 สชวน : นจปา 1 สชวนอายลการเกลบรภกษา 6 เดรอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวอพนทรมยฑวพถมธรรมชาตพ ตราโนนตาเถร 

     ความเปปนมา จากการสจารวจ ต.โนนตาเถร พบวชาเกษตรกรสชวนใหญชนพยมปลมกพรชประเภท

ขดาว ซขพงเปปนรายไดดหลภกของชลมชน แตชทมพผชานมาไดดประสบปปญหาในเรรพองราคาในการจภดจจาหนชาย 

เนรพองจากเกษตรกรสชวนใหญชขายขดาวไดดราคาตจพา กลลชมคณะทจางานจขงเหลนปปญหานมปและไดดจภดทจา

เปปนโครงการเพรพอการเพพพมมมลคชาของสพนคดาใหดกภบเกษตรกรในทดองถพพนใหดมมรายไดดเพพพมมากขขปน 

     โดยจลดเดชนของขดาวในชลมชนนภปน เปปนขดาวอพนทรมยฑ ทมพมมใบรภบรองจาก กรมการขดาว กระทรวง

เกษตรและสหกรณฑ จขงทจาใหดขดาวของ ต.โนนตาเถร มมความปลอดภภยในการบรพโภค เปปนการ

อนลรภกษฑธรรมชาตพ เปปนการทจาการเกษตรอยชางยภพงยรน ซขพงจะสอดคลดองกภบโครงการ BCG 

Economy โมเดลเศรษฐกพจ 3 รมปแบบ แบชงเปปน

1. Bio Economy เศรษฐกพจชมวภาพ ครอ การพภฒนาเศรษฐกพจเรา จากทรภพยาการทมพมมอยมชแลดว

ในประเทศ โดยใชดทรภพยากรอยชางคลดมคชา มลชงเพพพมผลผลพต สรดางมมลคชาเพพพม รวมถขงลดคารฑบอน

ไดออกไซดฑและของเสมย

2. Circular Economy เศรษฐกพจหมลนเวมยน ครอ เปปนความพยายามในการยรดอายลการใชด

ทรภพยากรทมพมมอยมชใหดยาวนานทมพสลด เปปนการหมลนเวมยนกลภบมาใชดใหมช และลดของเสมยใหดเหลรอนดอย

ทมพสลด

3. Green Economy เศรษฐกพจสมเขมยว เปปนการพภฒนาทมพดมความสมดลลระหวชางการพภฒนาทาง

ดดานเศรษฐกพจ โดยมลชงผลพตแบบชชวยใหดสพพงแวดลดอมดมขขปน ปลอดภภยตภปงแตชจลดผลพตไปยภงสชงตชอใหด

ผมดบรพโภค

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 191 / 587



PS65005004 : นวพตกรรมสกถงประดกษฐคจากเครชอเถาวพลยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page U2T ตจาบลวภงหพน

ใชดโปรแกรม PowerPoint และ Photoshop ออกแบบโลโกด

ใชดวภชพรชทางธรรมชาตพมาประดพษฐฑเปปนผลพตภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตะกรดาไมดดอกไมดประดภบ

รายละเออยด : ตะกรดาไมดดอกไมดประดภบ ชาววภง (Chao Wang) ทจามาจากเครรอเถาวภลยฑ สรดาง

สรรคฑเปปนรมปแบบผลพตภภณฑฑทมพหลากหลายรมปแบบเหมาะกภบการใชดงานในทลก ๆ โอกาส เปปน

ของทมพระลขก ของฝาก ของใชดในครภวเรรอน การประดภบตกแตชง สามารถยชอยสลายไดดตาม

ธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงหพน อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ชชวยลดภาวะโลกรดอน ทจาจากวภชพรชสามารถ

ยชอยสลายไดด มมความเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะ คงทนใชดงานไดดนาน แขลงแรง,

Customer Segment -กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน กลลชมรดานไมดดอกไมดประดภบ รดานของฝากทภพวไป รดานคดาในชลมชน กลลชมของ

ตกแตชงบดาน ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายลตภปงแตช 15 ปปขขปนไป เพราะมมความสนใจ, Customer 

Relationships – มมการจภดโปรโมชภพนรายเดรอน และตพดตามลมกคดาทมพซรปอไปวชามมความตดองการทมพ

จะซรปอเพพพมหรรอไมช, Channels – จภดจจาหนชายผชานงานแสดงสพนคดาตชางๆ ชชองทางออนไลนฑ 

Facebook ,  Line,  IG, Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการแปรสภาพวภสดลจาก

เครรอเถาวภลยฑ มมกระบวนการออกแบบสพนคดาใหดทภนสมภยละมมการปลมกเครรอเถาวภลยฑทดแทน, Key 

Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย เครรอเถาวภลยฑ เครรพองมรอ เงพนทลน แรงงานทมพ

ใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชายสพนคดา,

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวขดองใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจจะมม ชาวบดานใน

ชลมชน หนชวยงานเทศบาล ผมดนจาทดองถพพน ผมดเชมพยวชาญในการฝปกอบรม บภณฑพตและประชาชน, Cost 

Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาใชดจชายแรงงาน คชาวภสดลอลปกรณฑ คชาออกแบบและปรพปน

โลโกด

คชาขนสชงสพนคดา คชาใชดจชายอรพนๆ, Revenue Streams – รายไดดจากการทจาธลรกพจ รายไดดจากการ

ขายสพนคดา รายไดดจากการออกแบบสพนคดารมปแบบใหมชๆ รายไดดจากการแปรรมปสพนคดาขาย ราย

ไดดจากการออกงาน การจภดสถานทมพ,

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 192 / 587



PS65005459 : นวพตกรรมสกถงประดกษฐคดอกไมผจากวพสดถธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page U2T ตจาบลวภงหพน

ใชดโปรแกรม PowerPoint และ Photoshop ออกแบบโลโกด

ใชดวภสดลจากธรรมชาตพมาประดพษฐฑเปปนผลพตภภณฑฑดอกไมด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไมดจากเปลรอกขดาวโพด

รายละเออยด : ดอกไมดจากเปลรอกขดาวโพด ชาววภง (Chao Wang) ผลพตจากวภสดลทาง

ธรรมชาตพทมพมมอยมชในทดองถพพน ใชดประดภบตกแตชงในงานโอกาสตชาง ๆ สามารถยชอยสลายไดดตาม

ธรรมชาตพ ไมชเปปนมลพพษตชอสพพงแวดลดอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงหพน อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Value Propositions (คลณคชาของสพนคดาและบรพการ) ผลพตภภณฑฑทจามาจากวภสดลธรรมชาตพเปปน

การนจาวภสดลเหลรอใชดมาสรดางเปปนผลพตภภณฑฑ รวมถขงพภฒนาเศรษฐกพจในชลมชน มมความสวยงาม

ของผลพตภภณฑฑดดวยการยดอมสมจากธรรมชาตพ สามารถยชอยสลายไดด และเปปนมพตรกภบสพพงแวด

ลดอม, Customer Segments (กลลชมลมกคดา) กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคอมสาน และ

อาศภยอยมชในชลมชน เปปนกลลชมลมกคดาเพศหญพง โดยมมชชวงอายลระหวชาง 30-45 ปป, Costomer 

Relationships (ความสภมพภนธฑกภบลมกคดา ทจาอยชางไรใหดลมกคดาประทภบใจ) มมการบรพการสชงถขงทมพใหด

แกชลมกคดา จภดโปรโมชภพนจมงใจ รภบเปลมพยนครนสพนคดากรณมชจารลดเสมยหาย หรรอไมชพอใจในสพนคดา, 

Channels (ชชองทางเขดาถขงลมกคดา) การตลาดออนไลนฑ การขายผชานคณะกรรมการในรมปแบบ

กลลชม และการประชาสภมพภนธฑปากตชอปาก, Key Activities (กพจกรรมหลภกของเรา) ผลพตสพนคดาใน

รมปแบบทมพหลากหลาย พภฒนาผลพตภภณฑฑใหดทภนสมภย และโปรโมทผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพรมดจภกในตลาด, 

Key Resources (ทรภพยากรหลภก) วภสดลธรรมชาตพทมพหาไดดภายในทดองถพพน แรงงานคน วภสดลทมพตดอง

จภดซรปอ เงพนทลน อลปกรณฑ, Key Partners (ผมดรชวมงานหลภกครอใครเปปนตภวชชวยของเรา) ในสชวนของ

ผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมมผมดผลพต คนในชลมชน ผมดนจาในชลมชน หนชวย

งานราชการของรภฐ (พภฒนาชลมชนอจาเภอโนนแดง, กศน.อจาเภอโนนแดง) เทศบาลตจาบลวภงหพน 

วสช. สถช. ตจาบลวภงหพน รดานขายขดาวโพดวภดในตจาบลวภงหพน รดานคดาชลมชนตจาบลวภงหพน, Cost 

Structure (รายจชาย) คชาจดางแรงงาน คชาวภสดลอลปกรณฑ คชาพาหนะบรพการขนสชง คชาบรรจลภภณฑฑ, 

Revenue Streams (รายรภบ) รายไดดจากการขายดอกไมด รายไดดจากการนจาดอกไมดมาจภดเปปน

รมปแบบตชาง ๆ จจาหนชาย และรายไดดจากการออกจภดงาน จภดสถานทมพ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 193 / 587



PS65008391 : ไขตเคมมกลถตมแมตบผานสจาพะเนอยง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑพภฒนาตราสพนคดาใหมช

การคพดคดนทจาไขชเคลมสมลนไพร

การขายสพนคดาชชองทางออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลมกลลชมแมชบดานสจาพะเนมยง

รายละเออยด : ไขชเคลมสจาหรภบประกอบาหารบรรจลขนาด4และ6ฟอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจาพะเนมยง อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดทจาไขชเคลมโดยใชดไขชเปปดซขพงเปปนผลผลพตของเกษตรกรในชลมชนตจาบลสจาพะเนมยงมาแปรรมป

โดยกลลชมแมชบดานสจาพะเนมยงและจจาหนชายใหดเเกชคนทมพสนใจ คนในชลมชนรดานคดาและทจาารขายใน

ตลาดออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 194 / 587



PS65009474 : ผลกตภพณฑคแปรรรปจากเสชอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ ผชานสรพอดพจพทภล เชชน facebook fan page.

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดจภกรในการผลพต

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บลญเอก

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพผลพตจากเสรอกกธรรมชาตพโดยรภบซรปอเสรอกกจากชาวบดานใน

ชลมชนมาแปรรมปเปปนสพนคดาอมกทม เชชน กระเปปา ทมพใสชของ ทมพรองจาน/แกดว อาสนะพระ ทมพนอน

ปปกนพก ตะกรดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจาพะเนมยง อ.โนนแดง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เนรพองจากผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเสรอกกเปปนสพนคดาทมพมมกระบวนการทจาทมพดมอยมชแแลดว แตชขาดการโป

รโมทแและทจาการตลาด ดภงนภปน แผนครอจะมมการสรดางเพจเฟสบลตคขขปนมาและมมการถชายภาพโป

รโมทใหดดมนชาสนใจ ถชายภาพสพนคดาตภปงแตชวพธมการทจาจนถขงพรดอมจจาหนชาย ทจาสรพอมพเดมยทมพทภนสมภย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 195 / 587



PS65013155 : ผลกตภพณฑคไขตเคมมเกลชอสกนเธาวค ตจาบลกจาปปง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การแปรรมปอาหาร เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบอาหาร หรรอเพรพอเพพพมทางเลรอกใหดกภบผมดบรพโภคดดวย

การสรดางขขปนมาเปปนผลพตภภณฑฑใหมชทมพมมรสชาตพพพเศษเฉพาะ ไมชเหมรอนใคร

การถนอมอาหาร เพรพอใหดวภตถลดพบตชางๆเหลชานมปสามารถเกลบรภกษาไดดนานขขปน ซขพงวพธมการทมพใชดใน

การถนอมอาหารนภปนตดองพพจารณาถขงปปจจภยทมพสชงผลตชอความเสรพอมเสมยของอาหาร ไมชวชาจะ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลมกจาปปง

รายละเออยด : ไขชเคลม เปปนสพนคดาทมพสามารถนจามาใชดประกอบอาหารไดดหลากหลาย หลภงจากทมพ

ผชานการตดมหรรอนขพง สามารถเอามาใสชโจตกรภบประทานกภบขดาวตดม หรรอจะเอาไปทอดเปปนไขชดาว

กลไดด ในสชวนของรสชาตพ ไขชขาวจะมมรสเคลมโดด ในขณะทมพไขชแดงจะมมรสมภนและเคลมนดอยกวชาไขช

ขาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กจาปปง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตจาบลกจาปปงเปปนพรปนทมพดพนเคลมมมเกลรอสพนเธาวฑเปปนจจานวนมาก และมมเกษตรกรในพรปนทมพเลมปยงเปปด

และไกช จขงนจาทรภพยากรทมพมมอยมชมาแปรรมปเปปนไขชเคลม ซขพงเปปนการถนอมอาหารอยชางหนขพง ทจาใหดเกลบ

ไขชไวดไดดนานขขปน นจามาใชดประกอบอาหารไดดหลากหลาย และสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 196 / 587



PS65014224 : ผลกตภพณฑคกะหรอถปปป บไสผมะขามเทศ ตจาบลกจาปปง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราสพนคดาและคดนหาบรรจลภภณฑฑ ผชานทางระบบอพน

เทอรฑเนลต กชอนเขดาไปตรวจสอบขนาด และราคาทมพหนดารดานจรพง

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายโดยการจภดทจาผชานระบบพาณพชยฑ อพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดดพจพทภล 

Facebook สชวนตภวของผมดประกอบการในตจาบล   เนรพองจากเดพม ใชดเบอรฑตพดตชอ หรรอเดพนทาง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กะหรมพปปป บไสดมะขามเทศ ตจาบลกจาปปง

รายละเออยด : ขนมกะหรมพปปป บไสดมะขามเทศ เปปนขนมทานเลชน โดยจะมมรสชาตพ กรอบนอก 

หวานเนรปอใน ซขพงสามารถบรพโภคไดดทลกวภย ทานแลดวจะไดดรสชาตพทมพแปลกใหมช ทมพไมชเหมรอนใครอมก

ดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กจาปปง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑ กระหรมพปปป บไสดมะขามเทศ 

การใชดมะขามเทศเพชรโนนไทย ทมพมมอยมชในชลมชนมาเพพพมมมลคชาใหดกภบผลผลพตทางการเกษตร โดย

นจาเนรปอมะขามเทศเพชรโนนไทย มาแปรรมปกภบวภตถลดพบ เกพดเปปนไสดมะขามเทศ จขงนจามาเปปนไสด

ของขนมกะหรมพปปป บทมพมมอยมชในชลมชน และไดดจภดจจาหนชายอยมชในปปจจลบภน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 197 / 587



PS65012728 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคขผาวแตตนตจาบลคผางพลร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางจภดจจาหนชายออนไลนฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑโปรแกรม Ai ในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

มมคลณคชาทางโภชนาการจากขดาวเหนมยว ทมพใหดพลภงงานสมง มมสรรพคลณชชวยบจารลงเลรอด บจารล

งผพวพรรณ ชะลอการแกชกชอนวภย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวแตตนนจปาแตงโมคดางพลม

รายละเออยด : ขดาวแตตน ครอ ผลพตภภณฑฑจากขดาว มมรสชาตพทมพโดนเดชนครอ หวาน หอม กรอบ และ 

อรชอย โดยมมการพภฒนาสมตรและบรรจลผลพตภภณฑฑขดาวแตตนทมพมมอยมชแลดว เพรพอเพพพมตภวเลรอกใน

การซรปอใหดหลากหลายและแปลกใหมชทมพรภบประทานไดดงานและสะดวกใหดกภบผมดบรพโภค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.คดางพลม อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ชรพอธลรกพจ: ขดาวแตตนนจปาแตงโม

2. ประเภทสพนคดาหรรอบรพการ: ผลพตภภณฑฑ ขดาวแตตนนจปาแตงโมคดางพลม (จจาหนชายในรมปแบบรดานคดา, 

ออนไลนฑ)

3. ลภกษณะธลรกพจ: ผลพตเอง จจาหนชายเอง

4. แนวคพดธลรกพจ/ความเปปนมาของธลรกพจ  

เนรพองจากในสถานการณฑโควพดในปปจจลบภน ผมดคนสชวนมากเนดนการซรปอผลพตภภณฑฑทมพงชายและ

สะดวกตชอการบรพโภค  ทางผมดพภฒนาจขงเกพดแนวคพดทมพตดองการพภฒนาผลพตภภณฑฑทมพมมอยมชในชลมชน

ใหดสามารถขยายสพนคดาออกสมชทดองตลาดทภปงภายใน ภายนอกและหมมชบดานใกลดเคมยงเพพพมขขปน เพรพอ

ทจาใหดเกพดรายไดดกภบคนในชลมชน ขดาวแตตนนจปาแตงโมคดางพลม ผลพตมาจากวภตถลดพบทมพมมอยมชในทดองถพพน

นจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ สามารถสรดางมมลคชาเพพพมและสชงเสรพมรายไดดใหดแกชคนในชลมชน โดยมม

การคภดสรรเมลลดพภนธลฑขดาวเหนมยวทมพมมคลณภาพดมและวภตถลดพบหลภกทมพใชดในการผลพตกชอนทจาการ

ผลพตทลกครภปง ทจาใหดไดดผลพตภภณฑฑทมพสด สะอาด ปลอดภภย มมคลณภาพ ปราศจากสพพงเจรอปนทมพเปปน

อภนตรายตชอสลขภาพของผมดบรพโภค มมผลพตภภณฑฑทมพหลากหลายทภปงรมปแบบและรสชาตพทมพแตกตชาง

กภน สามารถเกลบไดดนาน เหมาะแกชการรภบประทานเปปนของวชางหรรอนจาไปเปปนของฝาก

5. เปปาหมายในอนาคต

1) เพรพอตอบโจทยฑความตดองการของลมกคดาใหดทภนยลคทภนสมภยมากขขปน

 2) เพรพอสรดางชรพอเสมยงและคลณภาพใหดกภบผลพตภภณฑฑ โดยหวภงวชาจะสชงผลดมตชอชรพอเสมยงและ

ชชวยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจในชลมชนใหดกลภบมาคขกคภกไดดอมกครภปง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 198 / 587



PS65012821 : โครงการแปรรรปผลกตภพณฑคแหนมจากเหมดนางฟฝาตจาบลคผางพลร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรรพคลณทางโภชนาการ มมแคลอรมพตจพา อดลมไปดดวยเสดนใยอาหาร โปรตมน และมมจลลพนทรมยฑโป

รไบโอตพก

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑโปรแกรม Ai ในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

กระบวนการแปรรมปและถนอมอาหาร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหลดเจคดางพลม

รายละเออยด : แหนมเหลด ครอ ผลพตภภณฑฑหมภกทมพมมจลลพนทรมยฑโปรไบโอตพก แปรรมปจากเหลดนาง

ฟปา ซขพงเปปนการถนอมอาหารและเพพพมคลณคชาทางโภชนาการ รภบประทานงชายและสะดวก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.คดางพลม อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ชรพอธลรกพจ: แหนมเหลดเจคดางพลม

2. ประเภทสพนคดาหรรอบรพการ: ผลพตภภณฑฑ แหนมเหลดเจคดางพลม (จจาหนชายในรมปแบบรดานคดา, ออ

นไลนฑ)

3. ลภกษณะธลรกพจ: ผลพตเอง จจาหนชายเอง

4. แนวคพดธลรกพจ/ความเปปนมาของธลรกพจ  

เนรพองจากในสถานการณฑโควพดในปปจจลบภน ผมดคนสชวนมากเนดนการซรปอผลพตภภณฑฑทมพงชายและ

สะดวกตชอการบรพโภค ทางผมดพภฒนาจขงเกพดแนวคพดทมพตดองการเพพพมมมลคชาใหดกภบเหลดทมพตกเกรด ทมพ

เกษตรกรขายไดดในราคาทมพตจพาเพรพอใหดไดดมมลคชาทมพสมงขขปน โดยการผลพตแหนมเหลดเจทมพมมคลณภาพ 

พรดอมกภบมมรสชาตพเปปนทมพยอมรภบของผมดบรพโภค เพรพอเปปนการเพพพมทางเลรอกใหดกภบผมดบรพโภค ทางผมด

พภฒนาเลลงเหลนความสจาคภญของธลรกพจทมพมมอยมชในชลมชนโดยการนจาเหลดนางฟปา จากทลนเดพมทมพมม

ประชาชนปลมกขายอยมชแลดว มาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑแหนมเหลด เพรพอลดความเสมยหายทมพเกพดจาก

การเนชาเสมยของเหลด ทจาใหดประชาชนไมชตดองพบกภบปปญหาเหลดนางฟปาลดนตลาดในชชวงทมพมมเหลด

นางฟปาออกมามาก และเปปนแนวทางทจาใหดประชาชนในพรปนทมพมมรายไดดเพพพมมากขขปน ซขพงเปปนจลด

ประสงคฑในการพภฒนาผลพตภภณฑฑแหนมเหลดโดยใชดวภตถลดพบราคาตจพาทมพมมอยมชในชลมชมเพรพอตชอยอด

รายไดดใหดกภบประชาชนในพรปนทมพ

5. เปปาหมายในอนาคต

1) เพรพอตอบโจทยฑความตดองการของลมกคดาใหดทภนยลคทภนสมภยมากขขปน

 2) เพรพอสรดางชรพอเสมยงและคลณภาพใหดกภบผลพตภภณฑฑ โดยหวภงวชาจะสชงผลดมตชอชรพอเสมยงและ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 199 / 587



PS65009070 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคและบรรจถภพณฑคสบรตสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook

ใชดสารตภปงตดน ครอ กลมเซอรมน เพรพอทจาใหดสบมชแขลงตภว

การเพพพมมมลคชาและใชดประโยชนฑพรชสมลนไพรจากปปาชลมชนหนองสะแก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชสมลนไพร

รายละเออยด : ฟปกขดาว นจปาผขปงเดรอน 5 ถรอเปปนสมลนไพรทมพดมแลสลขภาพผพว ชชวยใหดผพวเนมยนใส มม

ความกระชภบ เปปนอมกหนขพงสมตรทมพชชวยตอบโจทยฑของคนรภกผพวไดดเปปนอยชางดม เพราะนอกจาก 

ฝปกขดาวกภบนจปาผขปงจะอลดมไปดดวยวพตามพนหลากหลายชนพดแลดว ยภงชชวยใหดผพวแขลงแรง ไรดรพปวรอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สบมชเปปนสพพงทมพจจาเปปนในชมวพตประจจาวภน ชชวยขจภดสพพงสกปรกออกจากผพวกาย บางชนพดผสมสารเคมม 

ซขพงผมดใชดบางรายอาจเกพดอาการแพด แตชสบมชสมลนไพรมมสชวนผสมของกลมเซอรมนทมพเปปนสารจาก

ธรรมชาตพ มมสมลนไพรและนจปาผขพงเดรอน 5 ทจาใหดมมสชวนชชวยบจารลงผพวพรรณและใหดความชลชมชรปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,850

หนดา 200 / 587



PS65009100 : โครงการแปรรรปผลกตภพณฑคและออกแบบบรรจถภพณฑคจากแมงจอซอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชลดเครรพองเสมยงลชอแมงจมซอนและไฟลชอแมงจมซอน

ชชองทางขายออนไลนฑ Facebook page และ Tiktok

แอพพลพเคชภพนในการออกแบบตราสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกแมงจมซอน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนจปาพรพกบรรจลกระปลก นจปาหนภก 50 กรภม เปปนอาหารทมพมมโปรตมนทมพสมง

มากใกลดเคมยงกภบโปรตมนทมพไดดรภบจากไขชไกช ชชวยลดคอเลสเตอรอล และยภงอลดมไปดดวยแรชธาตล 

ไมชวชาจะเปปน โพแทสเซมยม ฟอสฟอรภส รวมไปถขงวพตามพนอรพนๆดดวย สามารถบรพโภคกภบผภก หรรอ 

เปปนผงโรยขดาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แมลงกระชอน หรรอแมงจมซอน เปปนอาหารพรปนบดานทมพมมมาอยชางยาวนาน โดยเฉพาะคนอมสานทมพกพน

แมลงเปปนเรรพองปกตพ เพราะเปปนอาหารทมพหากพนไดดงชาย โดยจะออกมาเลชนไฟตอนกลางครนเฉพาะ

เวลาผสมพภนธลฑเทชานภปน การจภบจะเปปดเสมยงแมงจมซอนในการหลอกลชอ แมงจมซอนอาศภยอยมชใตดดพน

บรพเวรทลชงนาในพรปนทมพตจาบลดชานจาก ซขพงสอดคลดองกภบ Bio Economy โดยใชดทรภพยากรทมมมอยมชใน

พรปนทมพครอแมงจมซอนมาสรดางมมลคชาเพพพม และยภงสอดคลดองกภบ Green Economy เนรพองจากแมงจม

ซอนกพนพรชและสภตวฑตชางๆในดพนทมพมมอยมชตามธรรมชาตพ เปปนการรภกษาสมดลลและสพพงแวดลดอม

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 201 / 587



PS65005052 : สบรตตาลโตนด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมในการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาโดยใชดโปรแกรม Canva

ใชดแพลตฟอรฑมออนไลนฑในการเพพพมยอดขาย ไดดแกช Facebook Line และ Tiktok

การทจาสารสกภดจากลมกตาลสลก โดยใชดการสกภดเยลน โดยใชด PG (โพไพรนม ไกลคอล) เปปนตภว

ทจาละลาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชตาลโตนด De gent (ดมเจชน)

รายละเออยด : สบมชจากเนรปอตาลโตนดสลกเปปนสบมชสมลนไพรไดดรภบคลณคชาโดยตรงจากธรรมชาตพ 

สกภดจากเนรปอตาลโตนดสลกทมพมมสารเบตดาแคโรทมนมมฤทธพธยภบยภปงเชรปอราและชะลอการเหมพยวยชน

ของผพวและมมวพตามพน A ชชวยสรดางคลอลาเจนทมพทจาใหดผพวนลชมขขปน เมรพอใชดอยชางตชอเนรพองสลขภาพ

ผพวจะดมขขปนและมมผพวพรรณทมพสวยงามขขปนอยชางเปปนธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ถนนโพธพธ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สบมชจากตาลโตนดใชดวภตถลดพบในทดองถพพนทมพมจจานวนมากมาเพพพมมมลคชาใหดเกพดประโยชนฑอมกทภปงในเนรปอ

ตาลสลกยภงมมสารเบตดาแคโรทมนมมฤทธพธยภบยภปงเชรปอราและชะลอการเหมพยวยชนมมวพตามพนAทมพชชวยสรดาง

คอลลาเจน  ลพงคฑ https://shorturl.asia/g41qI

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 18,000

หนดา 202 / 587



PS65012685 : ถพถวทอดกรอบธพญพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. การพภฒนาออกแบบแพคเกจจพปง จะทจาใหถด  ภ ชวทอดนภปนยรดอายลไดดนานขขปน โดยการใชดถลงซพป

ลลอค ซขพงจะชชวยรภกษา คลณภาพของผลพตภภณฑฑ ชชวยปปองกภนนนา ปปองกภนความชรพนและชชวย

ปปองกภนความเสมยหายทมพอาจเกพดกภบผลพตภภณฑฑ

2. การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราสพนคดา สรพอประสาสภมพภนธฑ โดยใชด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถภพวทอดกรอบธภญพรช

รายละเออยด : ถภพวแผชนทอดกรอบ แมดจะขขปนชรพอวชาเปปนขนมโบราณแตชเปปนอาหารทานเลชนทมพทลก

วภยสามารถรภบประทานไดด  ถภพวแผชนทอดกรอบจขงเปปนอาหารทานเลชนทมพนชาสนใจโดยมมการดภด

แปลงเพพพมธภญพรชโรยบนหนดา เชชน งาดจา หรรองาขาว เพรพอเพพพมความนชาสนใจและคลณประโยชนฑ

ทมพเพพพมขขปนของผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลายมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ถนนโพธพธ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ถภพวทอดธภญพรชจขงเปปนขนมขบเคมปยวสามารถรภบประทานไดดทลกวภยโดยสรดางบรรจลภภณฑฑทมพงชายตชอ

การพกพาสะดวก สามารถรภบประทานไดดทภนทม เพพพมธภญพรชเชชนงาดจา งาขาว เมลลดฟปกทอง เพรพอ

เพพพมคลณคชาทางอาหาเพพพมความนชาสนใจใหดสพนคดา ลพงคฑ https://shorturl.asia/jgZDW

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 203 / 587



PS65010896 : ขผาวเกรอยบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาชชองทางการจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพตภล

ใชดคอมพพวเตอรฑโปรแกรม Adobe Illustrator ,Photoshop ในการออกแบบและพภฒนาชพปน

งานตชางๆ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบงา

รายละเออยด : ขดาวเกรมยบงา ทมพทจาจากขดาว มมรสขดาวกลดอง ใบเตย ฟปกทอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เรพพมจากการพภฒนาแพลคเกจและซองใสชขดาวเกรมยบใหดมมความทภนสมภยและสวยงามจากนภปนจะ

พภฒนาการขายโดยเพพพมชชองทางการขายใหดหลากหลายนอกจากการวางขายทมพหนดารดาน เชชน 

สรดางชชองทางการขายออนไลนฑบน Shopee และการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานออนไลนฑบน 

Facebook

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 204 / 587



PS65012153 : พรมเชมดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานสรพออนไลนฑ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพตภล

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบรมปรชางและลายสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมเชลดเทดา

รายละเออยด : พรมเชลดเทดาทมพทจาจากเศษผดาหชวงถลงเทดา มมแบบวงกลมและครขพงวงกลม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนไทย อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พภฒนาเพพพมชชองทางการขายออนไลนฑบน Shopee ,Lazada และพภฒนาเพจบน Facebook 

ออกแบบลายใหมชๆ ตามความตดองการของลมกคดาเพรพอดขงดมดความสนใจ ทจาใหดสพนคดาตพดตลาด

เปปนทมพรมดจภกมากขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 205 / 587



PS65010374 : ปลายตางบผานโพธกธตาสอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook  Fanpage

ใชดโปรแกรม Adobe illustrator, PSD ในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

ใชดโปรแกรม Adobe illustrator, PSD ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลายชางบดานโพธพธตาสม

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑปลายชางจากกลลชมแมชบดานบดานโพธพธตาสม เนรพองจากชลมชนอยมชตพด

กภบอชางลจาชมยงไกร ชาวบดานจขงมมอาชมพเสรพมดดวยการทจาประมง และนจาปลาทมพหาไดดมาแปรรมป

เพรพอสรดางรายไดดเพพพมใหดแกชชลมชนและครภวเรรอนของตน   �จลดเดชนของปลายชางครอ เปปนปลา

จากแหลชงนจปาธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 8 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภลลภงกฑ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ศขกษาขดอมมลผลพตภภณฑฑและกระบวนการทจาปลายชาง

2. สชงเสรพมการใชดบรรจลภภณฑฑใหดมมมาตรฐาน

3. รชวมกภนหาแนวทางการลดตดนทลนวภตถลดพบ

4. เพพพมชชองทางในการขายและกระจายสพนคดาสมชทดองตลาด

5. สรลปบภญชมรายรภบ-รายจชาย ในชชวงระยะ 3 เดรอน ของการดจาเนพนโครงการ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 150,000

หนดา 206 / 587



PS65010528 : พรกกแกง บผานกระดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook  Fanpage

ใชดโปรแกรม Adobe illustrator, PSD ในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

ใชดโปรแกรม Adobe illustrator, PSD ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง บดานกระดาน

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑจากกลลชมอาชมพบดานกระดาน ทมพรชวมกภนผลพตพรพกแกง เพรพอสรดาง

รายไดดใหดแกชชลมชนและสมาชพกในกลลชม โดยพรพกแกงมมรสชาตพดม ราคาถมก เกลบไดดนานแตกตชาง

จากทมพอรพนวภตถลดพบในการทจาพรพกแกง ไดดแกช พรพกแหดง กระเทมยม หอมแดง ขชา ตะไครด เกลรอปปน 

ใบและผพวมะกรมด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 8 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภลลภงกฑ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ศขกษาขดอมมลผลพตภภณฑฑ

2. รชวมปรขกษาหารรอตภปงชรพอผลพตภภณฑฑ/ตราสพนคดา

3. สชงเสรพมการใชดบรรจลภภณฑฑใหดมมมาตรฐาน

4. สชงเสรพมใหดเพพพมตภวเลรอกขนาดบรรจลผลพตภภณฑฑ

5. เพพพมชชองทางการขายและกระจายสพนคดา

6. สรลปบภญชมชชวงระยะ 3 เดรอน ของการดจาเนพนโครงการ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 207 / 587



PS65006590 : โครงการยกระดพบผลกกตภพณฑคแปฝงทอดมพนทรงเครชถองเพชถอสรผางรายไดผใหผกพบชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กระบวนการเพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชอพเลลกทรอนพกสฑเพจ 

Facebook

กระบวนการออกแบบตราสพนคดาโดยใชดอภตลภกษณฑชลมชน

การใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แปปงทอดมภนทรงเครรพองบดานวภง

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑแปปงทอดมภนสจาเรลจรมป ทมพเปปนสมตรเฉพาะของตจาบลบดานวภง มมใสด

อยมชขดางใน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานวภง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

-เปปนผลพตภภณฑฑทมพมมทดองถพพน มมกระบวนการในการพภฒนาสมตรใหดมมความคงทมพ นจามารภบประทาน

เปปนอาหารวชางไดด    ใชดแปปงขดาวเหนมยวและแปปงขดาวเจดาโดยมมสชวนผสมครอพรพกแกง ซขพงเปปนวภตถล

ดพบทมพมมอยมชในชลมชน โดยจะดจาเนพนการพภฒนาเปปน แปปงทอดมภนทรงเครรพองบดานวภง 

-ใชดกระบวนการคภดเลรอกวภตถลดพบทมพมมในชลมชนทมพจะสามารถลดเรรพองการขนสชงวภตถลดพบจากภาย

นอกชลมชน สามารถลดการปลชอยกตาซเรรอนกระจกไดด

-ใชดกระบวนการในการพภฒนาตราสพนคดาโดยออกแบบจากอภตลภกษณฑในชลมชนบดานวภง  

-การใชดบรรจลภภณฑฑพลาสตพก ทมพมมมาตรฐาน มมความปลอดภภย 

-ใชดกระบวนการสชงเสรพมการขายรมปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 14,400

หนดา 208 / 587



PS65007381 : โครงการยกระดพบผลกกตภพณฑคอาหารทผองถกถนเพชถอสรผางรายไดผใหผกพบชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กระบวนการเพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชอพเลลกทรอนพกสฑเพจ 

Facebook

กระบวนการออกแบบตราสพนคดาโดยใชดอภตลภกษณฑชลมชน

กระบวนการพภฒนาของการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพตอล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายจาขนมจมนรสเดลดบดานวภง

รายละเออยด : เปปนนจปายจาสจาเรลจรมปใชดสจาหรภบยจาขนมจมน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานวภง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-กระบวนการพภฒนาสมตรโดยใชดวภตถลดพบทมพอยมชในทดองถพพน พรพกปลมกโดยใชดระบบนจปาหยดจากบดาน

ถนนวารม  มะนาวปลอดสารพพษบดานบล และการผลพตทมพคจานขงถขงความสะอาดและถมกสลขลภกษณะ 

เพรพอความปลอดภภยของผมดบรพโภค  นจามาพภฒนาเปปน  “นจปายจาขนมจมนรสเดลดบดานวภง”

-กระบวนการออกแบบตราสพนคดาจากอภตลภกษณฑชลมชนและบรรจลภภณฑฑทมพมมมาตรฐาน ปลอดภภย 

ถมกสลขลภกษณะ 

-กระบวนการ สชงเสรพมการขายรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

คจานขงถขงการใชดวภตถลดพบทมพมมอยมชในชลมชน เชชน พรพก มะนาวปลอดสารพพษ และสามารถลดเรรพองการ

ขนสชงวภตถลดพบจากภายนอกสามารถลดการปลชอยกตาซเรรอนกระจกไดด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 8,400

หนดา 209 / 587



PS65006446 : ขนมหตอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1 ใชดเทคโนโลยมโปรแกรม Photoshopและlllustor ในการออกแบบ

2 ใชดชชองทางอนนไลนฑเปปนแพลตฟอรฑมเปปนชชองทางออนไลนทภปง Facebook Line Shopee 

ฯลฯ

3 พภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมหชอ

รายละเออยด : เปปนขนมทมพทจามาจากแปปงขดาวเหนมยว ตภวไสดทจามาจากถภพวเขมยวผชาซมกตดมผสมกภบ

หภวกะทพ มะพรดาวขมด และนจปาตาลปปป บ จะไดดขนมทมพมมลภกษณะเหนมยวนลชม หอม อรชอย ไมชมมสารกภน

บมด และทจาสดใหมชๆวภนตชอวภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะคชา อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมเราไดดรชวมกภนพภฒนาและออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมชใหดดมยพพงขขปนจะสามารถเพพพมมมลคชาไดดอมกมาก

มาย และเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายทาง Facebook Tiktok Line

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 210 / 587



PS65007394 : ปถปยหมพกมรลแพะ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1 เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพก โดยใชดสรอดพจพทภล

2 ใชดโปรแกรม Aillustrator ในการออกแบบตราสภญลภกษณฑและบรรจลภภณฑฑ

3 พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยหมภกมมลแพะ

รายละเออยด : เปปนปลปยหมภกมมลภกษณะเปปนผงผชานกระบวนการหมภกมาเปปนอยชางดมมมจลลพนทรมยฑทมพ

มมประโยชนฑตชอตดนไมดอยมชอยชางครบถดวนบรรจลอยมชในบรรจลภภณฑฑทมพสวยงามกะทภดรภดสะดวกตชอ

การเคลรพอนยดายและการเกลบรภกษา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะคชา อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จะทจาการออกแบบบรรจลภภณใหมชใหดสวยงามนชาใชดงานเหมาะสมกภบกลลชมลมกคดาทมพทจาการปลมกพวก

ไมดประดภบหรรอตดนไมดเปปนงานอดพเรกโดยจะเนดนจภดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑและหนดารดาน

เปปนหลภก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 211 / 587



PS65007907 : การพพฒนาผลกตภพณฑคและเพกถมยอดขายพรมเชมดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ  โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

1)Facebook fan page เพลพนพรม สายออ  2) Tiktok Plearnprom Sai Or

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดโปรแกรมและแอพพลพเคชภพน เพรพอออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เพลพนพรมสายออ

รายละเออยด : เศษผดาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑตกแตชงบดาน เชชน แจกภน ทมพรองแกดว ขายเปปนราย

ไดดประจจา ขายเปปนรายไดดเสรพม คลณประโยชนฑของพรมเชลคเทดา ชชวยดภกจภบฝลปน ทจาความสะอาด 

และสามารถลดปรพมาณฝลปนละอองภายในบดาน และลดการคละคลลดงปปองกภนฝลปนละอองฟล ปงใน

อากาศ ชชวยปปองกภนอลบภตพเหตล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑพรมเชลดเทดาจากการรวมกลลชมแมชบดานในชลมชน  ทมพนจาเศษผดาทมพไมชไดดใชดมาแปรรมป

ผลพตภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาและดภดแปลงผลพตภภณฑฑใหดมมลวดลายทมพทภนสมภยสวยงาม เปปน

ผลพตภภณฑฑตกแตชงบดาน เชชน แจกภน ทมพรองแกดว ขายเปปนรายไดดประจจา ขายเปปนรายไดดเสรพม หรรอ

ธลรกพจครอบครภวรชวมถขงชลมชน  คลณประโยชนฑของพรมเชลคเทดานภปน ชชวยดภกจภบทจาความสะอาด กภก

เกลบฝลปน และสามารถลดปรพมาณฝลปนละอองภายในบดาน และลดการคละคลลดง ปปองกภนละอองฝลปน

ฟล ปงในอากาศ และมมคลณสมบภตพทมพดมอมกอยชางหนขพงครอชชวยปปองกภนการกภนลรพนลดมลดการเกพด

อลบภตพเหตล กรณมทมพพรปนหรรอเทดาเราเปปยกนจปา จะชชวยทจาใหดไมชลรพนลดมกภบพรปนไดด ชชวยใหดบดานสวยงามและ

มมดมไซนฑ รมปแบบสมสภน ลวดลายของผดา เปปนอลปกรณฑตกแตชงบดานทมพดมชนพดหนขพง เราสามารถเลรอก

ใหดเขดากภบสมของหดอง หรรอเฟอรฑนพเจอรฑอมกทภปงปปองกภนการเกพดรอยขมดขชวนบรพเวณพรปนบดานไดดอมก

ดดวย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 212 / 587



PS65008393 : ผลกตภพณฑคขนมตาลตจาบลสายออสรตเศรษฐกกจชถมชนทอถยพถงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ  โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช  1) 

Facebook fan page ขนมตาลยายแหววสมตรโบราณ 2) Tiktok Khanom Khanom Tan 

khun yay Waew an ancient recipe

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมตาลยายแหววสมตรโบราณ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑขนมตาลเปปนภมมพปปญญาการผลพตแบบดภปงเดพม โดยใชดเตาถชานเพรพอ

ลดตดนทลนการผลพตประกอบการขายทมพมมราคาจจาหนชายทมพถมกกวชาทดองตลาดและยภงมมบรรจล

ภภณฑฑเปปนวภสดลธรรมชาตพทภปงหมด สมตรดภปงเดพมของครอบครภว ขนมตาลเปปนขนมชนพดหนขพงทมพ

นพยมรภบประทานเปปนขนมวชาง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑ “ขนมตาลยายแหววสมตรโบราณ” ในภาษาอภงกฤษใชดคจาวชา “Khanom Tan khun 

yay Waew an ancient recipe”  โดยมมเนรปอตาลสดและกะทพสดเปปนสชวนผสมหลภก ขนมตาลครอ

ขนมชนพดหนขพงทมพนพยมรภบประทานเปปนของวชาง ขนมตาลนภปนมมทมพมาตภปงแตชในสมภยโบราณจนเปปน

สชวนหนขพงของชมวพตประจจาวภนของมนลษยฑ การรภบประทานขนมตาลนภปนสามารถทจาไดดในทลกๆโอกาส

เชชน ขายเปปนรายไดดประจจา ขายเปปนรายไดดเสรพม หรรอธลรกพจครอบครภวรชวมถขงชลมชน  ขนมตาล

ยายแหววสมตรโบราณนภปนเปปนภมมพปปญญาการผลพตแบบดภปงเดพมโดยใชดวพธมการและกระบวนการใน

การผลพตเฉพาะ ขนมตาลยายแหววสมตรโบราณ มมขภปนตอนและวพธมการทจาไมชใชดผงฟม เปปนสชวนผสม

แตช มมวพธมการเฉพาะและเนดนขภปนตอนการทจาแบบธรรมชาตพ และใชดเตาถชานเพรพอลดตดนทลนการผลพต 

ประกอบการขายทมพมมราคาจจาหนชายทมพถมกกวชาทดองตลาดและยภงมมบรรจลภภณฑฑเปปนวภสดลธรรมชาตพ

ทภปงหมด การทจาขนมตาลและกรรมวพธมการทจาทลกอยชางสชวนใหญชลดวนนจาวภดถลดพบจากธรรมชาตพ 

มาประกอบตภปงแตชเนรปอตาลทมพเกลบจากธรรมชาตพ สามารถหาไดดตามพรปนทมพของชลมชน ตดนตาลขขปน

ตามธรรมชาตพไรดซขพงสารเคมม ประโยขนฑของตาลนภปนทมพเปปนสชวนผสมหลภกชชวยใหดรภบประทานแลดว

ชชวยเสรพมสรดางพลภงงานรชางกายทจาใหดอยมชทดอง และมมไฟเบอรฑ ชชวยเรรพองการขภบถชายทมพดม มม

แคลเซมยม ชชวยเสรพมสรดางกระดมกและฟปน รวมทภปงแกดรดอนใน การทจาขนมตาลจะมมสชวนผสมของ

นจปาตาลโตนดเพรพอทจาใหดขนมตาลมมกลพพนหอมหวานยพพงขขปน และจจาเปปนตดองใชดหภวกะทพเทชานภปนเพรพอใหด

ตภวขนมตาลเขดมขดนในสชวนของบรรจลภภณฑฑจะเปปนใบตองเปปนวภสดลจากธรรมชาตพซขพงหาดมไดดยาก

ในสมภยนมป ปปจจลบภนยภงคงเปปนทมพนพยมและตดองการบรพโภคขนมตาลเปปนจจานวนมาก ธลรกพจขนมตาล

เปปนขนมไทยทมพสามารถซรปอหาไดดตามทดองตลาดและหดางสรรพสพนคดาทภพวไป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 213 / 587



PS65005531 : การพพฒนาผลกตภพณฑคใหผมอคถณภาพ (ดกนดอสจาโรง)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดพนดมสจาโรง

รายละเออยด : ลภกษณะของดพนดมสจาโรง มมสชวนประกอบหลภกครอ ดพนหนดาดพน มมลกระบรอ ใบไมด

แหดง แกลบ เศษฟาง รจา EM พด.3 รวมสชวนผสมทลกอยชางคลลกเคลดาใหดเขดากภน หมภกคลลมผดาทขบ

แสงทพปงไวดประมาณ 1-3 เดรอน เพรพอใหดมมประสพทธพภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจาโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ทรภพยากรทมพสจาคภญของพรปนทมพตจาบลสจาโรงครอการเลมปยง โค กระบรอ ซขพงทจาใหดมมมมลเปปนจจานวนมาก 

จขงไดดคพดคดนโครงการดพนดมสจาโรงขขปนมา ลภกษณะของดพนดมสจาโรง มมสชวนประกอบหลภกครอ ดพนหนดา

ดพน มมลกระบรอ ใบไมดแหดง แกลบ เศษฟาง รจา EM พด.3 รวมสชวนผสมทลกอยชางคลลกเคลดาใหดเขดากภน 

หมภกคลลมผดาทขบแสงทพปงไวดประมาณ 1 เดรอน มาปรลงเปปนดพนดม ดพนคลณภาพ ดพนพรดอมปลมกผภก พรช 

เพรพอลดตดนทลนในการผลพตและเพพพมรายไดดดดวยการนจาไปจจาหนชาย

ในดดานของการพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมคลณภาพ และเพพพมชชองทางการเขดาถขงผมด

บรพโภค เชชน หนดารดาน,รดานคดาในชลมชน ออนไลนฑผชานทางเพจเฟสบลตค ประชาสภมพภนธฑ

-โดยกลลชมลมกคดา ครอ มมความหลากหลายทางเพศ อายล การทจางาน ผมดทมพสนใจในการปลมกพรช ผภก 

ตดนไมด ไมดดอกไมดประดภบ เกษตรกร

-ผมดรชวมงานหลภกในโครงการนมปไดดแกช กลลชมเปปาหมาย พภฒนาชลมชน เกษตรอจาเภอ ผมดนจาหมมชบดาน 

รดานคดาผมดประกอบการ อบต.สจาโรง 

-ทรภพยากรหลภก ครอ เงพนทลน ผมดนจาและหนชวยงานเครรอขชายตชางๆ ความรมดความเขดาใจ

-การบรพการ บรพการอยชางซรปอสภตยฑ มมการสอบถามหลภงการขาย สชงของตรงเวลา โปรโมชภพน

-รายจชาย ครอ คชาวภตถลดพบ คชาวภสดล คชาาแรง คชานจปามภน คชาขนสชง

-รายรภบ การขาย (ปลมก สชง) คชาสมาชพก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 214 / 587



PS65005653 : ผพกสถขใจ ปลอดภพยสจาโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกสลขใจ

รายละเออยด : ลภกษณะ เปปนผภกสวนครภวในทดองถพพน นจามาประกอบอาหาร บางครภปงกลเพรพอเปปนไมด

ประดภบ ใชดพรปนทมพในการปลมกไมชมาก ผภกสชวนใหญชเปปนผภกทมพมมอายลสภปนเพมยงฤดมเดมยว แตชผภกบาง

ชนพดอาจมมอายลมากกวชา 1 ปป หากมมจจานวนมากเหลรอจากการบรพโภคกลสามารถนจาไปจจาหนชาย

ไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สจาโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

พรปนทมพตจาบลสจาโรง เปปนพรปนทมพเกษตรกรรม ชาวบดานสชวนใหญชประกอบอาชมพทจานา มมนจปาและ

ทรภพยากรทมพสจาคภญครอ ดพน จขงไดดมมการจภดทจาโครงการผภกสลขใจขขปน เพรพอการปลมกผภกใชดรภบ

ประทานจะชชวยใหดคนในชลมชน มมผภกปลอดภภยใชดรภบประทานลดรายจชาย การพขพงตนเองของครภว

เรรอนเปปนการทดลองใชดดพนดมสจาโรงในการปลมกผภก เชชน ผภกสวนครภว ผภกสลภด เปปนตดน

ในดดานของการพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมคลณภาพ และเพพพมชชองทางการเขดาถขงผมด

บรพโภค เชชน หนดารดาน,รดานคดาในชลมชน ออนไลนฑผชานทางเพจเฟสบลตค ประชาสภมพภนธฑ 

-โดยกลลชมลมกคดา ครอ มมความหลากหลายทางเพศ อายล การทจางาน ผมดทมพสนใจในการปลมกพรช ผภก 

เกษตรกร 

-ผมดรชวมงานหลภกในโครงการนมปไดดแกช กลลชมเปปาหมาย พภฒนาชลมชน เกษตรอจาเภอ ผมดนจาหมมชบดาน 

รดานคดาผมดประกอบการ อบต.สจาโรง 

-ทรภพยากรหลภก ครอ เงพนทลน ผมดนจาและหนชวยงานเครรอขชายตชางๆ ความรมดความเขดาใจ -การบรพการ 

บรพการอยชางซรปอสภตยฑ มมการสอบถามหลภงการขาย สชงของตรงเวลา โปรโมชภพน 

-รายจชาย ครอ คชาวภตถลดพบ (เมลลดผภก) คชาวภสดล คชาแรง คชานจปามภน คชาขนสชง 

-รายรภบ การขายผภก

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 215 / 587



PS65019602 : โครงการพพฒนาเพกถมมรลคตาเปลญวน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางองคฑความรมดในการถภกเศษผดาเปปนสพนคดาทมพนจามาใชดประโยชนฑไดด

พภฒนา และออกแบบ Packaging ใหดมมรมปแบบใหมชใหดนชาสนใจยพพง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา และการตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เปลญวนชวนฝปน

รายละเออยด : เปปนเปลญวนทมพมมกรรมวพธมเปปนการถภกมรอ โดยทจาการถภกโดยใชดเศษผดา ถภกเปปนหม

ใสชไมด และถภก 11 รม 16 ตา ตามมาตรฐานของการทจาเปล โดยใหดความสะดวกสบายในการนอน

เลชน หรรอพภกผชอนภายนอกบดานมากกวชาโซฟา หรรอเตมยง เนรพองจากเคลรพอนยดายงชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ขามเฒชา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปากตชอปาก

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลขามเฒชา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนอมกหนขพงผลพตภภณฑฑทมพไดดนจาเศษผดาทมพไมชใชดแลดวมา Reuse โดยเศษผดาทมพใชดรภบซรปอมาจากชาว

บดาน ซขพงถรอเปปนการกระจายรายไดดใหดกภบชาวบดานในอมกรมปแบบหนขพงอมกดดวย ผลพตภภณฑฑและ

บรพการมมการขายเปปนชพปน ใหดกภบกลลชมคนตะวภนออกเฉมยงเหนรอ(ภาคอมสาน) กลลชมคนตามพรปนทมพ

ชนบท และบลคคลทภพวไป มมชชองทางการจภดจจาหนชายและการทจาการตลาด โดยการจจาหนชายทมพบดาน 

ทางชชองทาง Line และทาง Facebook แผนการพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรพการ มมดภงนมป 1.พภฒนา

บรรจลภภณฑฑ และตราสพนคดา 2.การเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

จลดแขลง/ขดอไดดเปรมยบ

- เปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดเศษผดาจากการทจาผลพตภภณฑฑอรพนๆ มาเพพพมมมลคชา ใชดวภสดลทมพไมชใชดแลดวใหดเกพด

การสรดางรายไดด

วพธมการสรดางรายไดด

- พภฒนาผลพตภภณฑฑ โดยการเพพพมบรรจลภภณฑฑ และตราสพนคดา เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 22,896

หนดา 216 / 587



PS65041119 : โครงการพพฒนาสบรตกลกถนกลผวยหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาสพนคดา และการตลาดออนไลนฑ เชชน การขายทางชชองทาง Facebook เปปนตดน

เปปนนวภตกรรมใหมชเพรพอสลขภาพทมพใชดในการทจาความสะอาดรชางกาย และเพพพมเตพมกลพพนกลดวย

หอมเขดาไปเพรพอใหดผชอนคลายมากขขปน

พภฒนาบรรจลภภณฑฑ เชชน ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช เปปนตดน รวมไปถขงการออกแบบตราสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรรพองกลดวยๆของสบมชกลดวยหอม

รายละเออยด : เปปนอมกหนขพงผลพตภภณฑฑใหมชทมพไดดนจาวภตถลดพบภายในตจาบลมาใชดครอกลดวยหอม

เนรพองจากชาวบดานตจาบลขามเฒชานพยมปลมกกภนหากมมการจจาหนชายไมชหมดอาจทจาใหดเปปนการ

เสมยวภตถลดพบไปโดยเปลชาประโยชนฑดภงนภปนเราจขงไดดมมการคพดคดนเปปนผลพตภภณฑฑขขปนมาใหมชเพรพอ

ลดขยะชมวภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ขามเฒชา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปากตชอปาก

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลขามเฒชา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนผลพตภภณฑฑใหมชทมพคพดคดนขขปนมาใหมช โดยใชดวภตถลดพบทดองถพพนเปปนวภตถลดพบหลภก ครอ กลดวยหอม 

เนรพองจากเปปนวภตถลดพบทมพมมขายตามหนดาบดาน และปลมกกภนโดยทภพวไป หรรอวภตถลดพบทมพเหลรอจากการ

จจาหนชาย และการบรพโภค มาทจาใหดเกพดประโยชนฑเปปนผลพตภภณฑฑใหมชขขปนและสรดางรายไดดใหดกภบคน

ในชลมชน มมผลพตภภณฑฑและบรพการ ขายราคากดอนละ 59 บาท 2 กดอน 100 บาท โดยขายใหดบลคคล

ทภพวไป รดานคดาเครรพองสจาอาง และลมกคดาทมพมมปปญญาหาผพวโดยตรง ชชองทางการจภดจจาหนชาย และ

การทจาการตลาดขายทาง Offine ครอ รดานคดาเครรพองสจาอาง และทมพบดาน รวมถขงทาง Online 

ครอFacebook, Line, Shopee และ Tiktok มมแผนการพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรพการ ครอ พภฒนา

บรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดเปปนทมพโดดเดชน ใสชเพพพมขดอมมลการตพดตชอซรปอขายเพรพอความสะดวก

ของลมกคดาและเปปนการเพพพมชชองทางการขายมากขขปน พภฒนาในดดานตภวผลพตภภณฑฑใหดมมสรรพคลณ

ชชวยแกดปปญหาผพวโดยตรง ปลอดภภย และมมเอกลภกษณฑ เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา 

จลดแขลง/ขดอไดดเปรมยบ

-เปปนการผลพตภภณฑฑแฮนดฑเมดโดยประชาชนในชลมชนใชดวภตถลดพบทมพมมอยมชภายในชลมชนทมพเหลรอจาก

การจจาหนชาย และการบรพโภค มาทจาใหดเกพดประโยชนฑเปปนผลพตภภณฑฑใหมชขขปนและสรดางรายไดดใหดกภบ

คนในชลมชน

วพธมการสรดางรายไดด

-พภฒนาในดดานตภวผลพตภภณฑฑใหดมมสรรพคลณชชวยแกดปปญหาผพวโดยตรง ปลอดภภย และมม

เอกลภกษณฑ เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 217 / 587



PS65076103 : โครงการสครพบผกวอพญชพนมะนาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชอพเลลกทรอนพกสฑโดย สรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook

ใชดระบบ IT และอพนเตอรฑเนลต ในการออกแบบโลโกด สลาก และการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เปปนการนจาผงอภญชภนมาพภฒนาเปปนของใชดสจาหรภบรชางกาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ระบบขายสพนคดาหรรอบรพการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สครภบผพวอภญชภนมะนาว

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสครภบผพวอภญชภนมะนาว มมขนาด 500 กรภม ใชดทจาความสะอาดผพวกาย 

อภญชภนมมสรรพคลณเปปนสารตดานอนลมมลอพสระชชวยใหดผพวพรรณผชองใส เนมยนนลชม เหมาะสจาหรภบ

ผพวแพดงชาย ประกอบกภบมะนาวทมพมมฤทธพธเปปนกรดชชวยขจภดเซลลฑผพวเกชาออกจากผพวหนภงและผพว

นลชมลรพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จภนอภด อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083738537701

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

เนรพองจากสภาพแวดลดอมของชลมชนอลดมไปดดวยไมดนานาชนพด เชชน ไมดเลรปอยลดมลลก ไมดดอก ไมด

ประดภบ รวมถขงไมดยรนตดน โดยเฉพาะไมดเลรปอยลดมลลกอยชางอภญชภนและไมดยรนตดนอยชางมะนาว ซขพงเปปน

วภสดลหลภกในการทจาผลพตภภณฑฑ ดดวยเหตลนมปจขงมมการนจาทรภพยากรมาใชดใหดเกพดประโยชนฑดดวยการ

ผลพตสครภบผพวอภญชภนมะนาวไวดใชดทจาความสะอาดผพวกาย โดยใชดสครภบขภดทภพวทภปงรชางกาย เพรพอ

ขจภดเซลลฑผพวเกชาออกจากผพวหนภง และชชวยใหดผพวนลชมลรพนอยชางเหลนไดดชภด ทภปงนมปยภงมมกระบวนการ

ผลพตทมพไมชซภบซดอน สามารถใชดงานไดดจรพง จนเกพดเปปนสพนคดาทมพมมคลณภาพ แปลกใหมช อมกทภปงยภง

สะดวกตชอการขนสชง สชวนของการพภฒนาทรภพยากรในชลมชนใหดมมมมลคชาเพพพมขขปน จขงนจามาแปรรมป

เปปนสครภบผพวอภญชภนมะนาว บรรจลลงในกระปลกทรงกลม มมโลโกดเพรพอดขงดมดความสนใจรวมทภปง

ปปายอธพบายผลพตภภณฑฑ และจะมมการขายในชชองทางออนไลนฑเพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบคนในชลมชนอมก

ทางหนขพง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,380

หนดา 218 / 587



PS65076104 : โครงการสบรตอพญชพนมะนาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชเลลกทรอนพกโดย สรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ระบบขายสพนคดาหรรอบรพการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชอภญชภนมะนาว

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสบมชอภญชภนมะนาว มมขนาด 50 กรภม ใชดทจาความสะอาดทภปงผพวหนดาและ

ผพวกาย โดยอภญชภนมมสรรพคลณเปปนสารตดานอนลมมลอพสระชชวยใหดผพวพรรณผชองใส เนมยนนลชม 

เหมาะสจาหรภบผพวแพดงชาย ประกอบกภบมะนาวทมพมมฤทธพธเปปนกรดชชวยผลภดเซลลฑผพวทมพตายแลดว และ

ทจาใหดผพวกระจชางใส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จภนอภด อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083738537701

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนรพองจากภายในชลมชนเปปนพรปนทมพธรรมชาตพอภนอลดมสมบมรณฑมมพรชพรรณนานาชนพดอยชางไมด

เลรปอยลดมลลกเชชนดอกอภญชภนและไมดยรนตดนอยชางมะนาวเปปนจจานวนมากชาวบดานจขงคพดคดนการนจา

ทรภพยากรทมพมมอยมชมาใชดใหดเกพดประโยชนฑโดยนจาดอกอภญชภนและผลมะนาวมาแปรรมปเปปน

ผลพตภภณฑฑสบมชอภญชภนมะนาวเพรพอใชดทจาความสะอาดรชางกายทภปงนมปอภญชภนยภงมมสรรพคลณเปปนสาร

ตดานอนลมมลอพสระชชวยใหดผพวพรรณผชองใสเนมยนนลชมเหมาะสจาหรภบผพวแพดงชายประกอบกภบมะนาวทมพมม

ฤทธพธเปปนกรดชชวยผลภดเซลลฑผพวทมพตายแลดวและทจาใหดผพวกระจชางใสมากยพพงขขปนนอกจากนมป

ผลพตภภณฑฑสบมชอภญชภนมะนาวมมกระบวนการผลพตทมพไมชซภบซดอนขนาดกะทภดรภดมมรมปแบบทมพหลาก

หลายรวมถขงมมนจปาหนภกเบาและสะดวกตชอการขนสชง สชวนของการพภฒนาทรภพยากรในชลมชนใหดมม

มมลคชาเพพพมขขปนจขงนจามาแปรรมปเปปนสบมชอภญชภนมะนาวบรรจลลงในซองฟอยลฑสมพาสเทลมมโลโกดเพรพอ

ดขงดมดความสนใจรวมทภปงปปายอธพบายผลพตภภณฑฑและอลปกรณฑเสรพมอยชางถลงตมฟองเพรพอสะดวกใน

การใชดงานและจะมมการขายในชชองทางออนไลนฑเพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบคนในชลมชนอมกทางหนขพง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,470

หนดา 219 / 587



PS65012507 : โครงการพพฒนาโลโกผและบรรจถภพณฑคพรกกแกง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาผลพตภภณฑฑจภดจจาหนชายผชานการขายออนไลนฑ เพจ Facebook

สรดางโลโกดเปปนตภวตนของแบรนดฑ ใหดทภนสมภย

ปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชายและการเกลบรภกษา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทจาจากเครรพองเทศและสมลนไพรหลากหลายชนพด และมมคลณประโยชนฑ

มากมาย มมความสด สะอาด ปลอดภภย จะใชดวพธมการตจาหรรอบดสชวนผสมใหดเขดากภน โดยสชวน

ใหญชจะนจาพรชสมลนไพรทมพหาไดดจากการเพาะปลมกของคนในตจาบล ผลพตภภณฑฑสะดวกตชอการใชด

งานและเกลบรภกษา ปราศจากสารกภนบมด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดอนชมพม  อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกแกงแมชจะรวย

ออนไลนค : พรพกแกงแมชจะรวย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยต.ดอนชมพมและกลลชมรดานอาหารทมพตดองการความสดวกในการ

ประกอบอาหารในทลกภมมพภาคของประเทศไทยชอบทานอาหารรสจภดไมชจจากภดเพศโดยมมอายล16ปป

ขขปนไปจะมมการตพดตามและสอบถามถขงรสชาตพและความพขงพอใจ เเละจภดจจาหนชายผชานตลาดนภด

ชลมชน เพจ Facebook รวมถขงรดานขายของชจาในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 9,690

หนดา 220 / 587



PS65012803 : โครงการพพฒนาโลโกผและบรรจถภพณฑคปลาสผมไรผกผาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. นจาสพนคดาไปจจาหนชายผชานออนไลนฑ เพจ Facebook

2. เพพพมมมลคชาใหดกภบปลาสดม ดดวยการทจาบรรจลภภณฑฑใหดมมความดขงดมด สรดางจลดขายใหดกภบสพนคดา

3. ปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมไรดกดาง

รายละเออยด : ปลาสดม มมคลณคชาทางโภชนาการ เนรพองจากมมโปรตมน วพตามพน และแรชธาตลสมง 

วภตถลดพบสด สะอาด เนรปอปลาแขลง ไมชยลชย มมเนรปอสมชมพมขาว มมกลพพนหอมจากกระเทมยม และมมกลพพน

เปรมปยวอชอนๆ และมมบรรจลภภณฑฑทมพสะดวกตชอการเกลบรภกษา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดอนชมพม  อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กรองกาญจนฑ

ออนไลนค : ปลตาสชมเดดอ ปลาสดมไรดกดาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอยมชในพรปนทมพ ต.ดอนชมพมนภกทชองเทมพยวทมพเดพนเดพนทชงมาในเขตตจาบลดอน

ชมพม  เพรพอซรปอเปปนของฝาก และรดานอาหารทมพเมนมปลาสดมไวดใหดบพการลมกคดา ซขพงมมการตพดตามและ

สอบถามถขงรสชาตพและความพขงพอใจของปลาสดมจากกลลชมลมกคดาทมพซรปอไปบรพโภคจภดจจาหนชาย

ผชานตลาดนภดชลมชน เพจ Facebook รดานขายชจา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,680

หนดา 221 / 587



PS65010437 : ผลกตภพณฑคแปรรรปจากเนชนอหมร (หมรแดดเดอยว) ตจาบลดอนหวาย อจาเภอโนนสรง จพงหวพด
นครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพน

คดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑและแอปพพเคชภนในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเนรปอหมม หมมแดดเดมยว

รายละเออยด : เมนมแปรรมปอาหาร เนรปอหมมมาหมภกกภบเครรพองปรลงรสตชางๆ แลดวนจามาตากแดด 

ใหดพอแหดงกจาลภงดม พรดอมสจาหรภบนจามาปรลงสลดไวดรภบประทาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนหวาย อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวยเศรษฐกพจ BCG (U2T) มม

วภตถลประสงคฑเพรพอชชวยเหลรอชลมชนตชางๆใหดมมการเตพบโตและรายไดดทมพเพพพมสมงขขปนอยชางยภพงยรน โดย

สชงเสรพมและผลภกดภนใหดเกพดผลพตภภณฑฑและบรพการ BCG และนจาออกสมชตลาดอยชางเปปนระบบ มม

การพภฒนาทางเทคโนโลยม การตลาดและสพนคดาทภปงแบบ online/offine และทภปงในและตชาง

ประเทศนภปน 

             ตจาบลดอนหวายเปปนตจาบลเชพงพาณพชยฑมมการขยายตภวทางดดานเศรษฐกพจและ

สภงคมอยชางรวดเรลว เนรพองจากในตจาบลมมโรงฆชาสภตวฑและมมกลลชมผมดคดาเนรปอสลกรเปปนสชวนใหญช ทจาใหด

เกพดอาชมพเสรพมครอผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเนรปอหมม (หมมแดดเดมยว) ซขพงมมวภตถลดพบหลภกครอเนรปอหมมใน

การผลพต หมมแดดเดมยวเปปนอาหารแปรรมปยอดนพยม ดดวยรสชาตพทมพอรชอยกลมกลชอม เกลบไวดทาน 

อมกทภปงยภงสามารถนจามาประกอบอาหารไดดหลากหลาย หมมแดดเดมยวครอวภตถลดพบทมพหลายบดานมม

ตพดครภวไวด หพวเมรพอไรกลนจามาประกอบอาหารทานไดดทภนทม เหมาะกภบยลคสมภยทมพตดองเรชงรมบในปปจจลบภน 

แตชยภงขาดรมปแบบของตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑทมพมมรมปแบบทมพเปปนไปตามมาตรฐานสพนคดา เพราะ

บรรจลภภณฑฑเปปนสชวนทมพจะชชวยสชงเสรพมทางการขายและสรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบสพนคดา 

            จากประเดลนปปญหาดภงกลชาวทางกลลชมจขงไดดนจาความรมดและเทคโนโลยมมาทจาการออกแบบ

ตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑเพรพอสรดางความนชาเชรพอถรอและความนชาสนใจอมกทภปงยภงเพพพมชชองทาง

การขายเพรพอขยายตลาดในการจจาหนชายผลพตภภณฑฑหมมแดดเดมยวใหดแกชชลมชนตจาบลดอนหวาย 

เพรพอสนภบสนลนกระบวนการสรดางรายไดดจากผลพตภภณฑฑทมพมมอยมชภายในชลมชนมาพภฒนาสชงเสรพมใหด

เกพดความแขลงแกรชง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 222 / 587



PS65011051 : ผลกตภพณฑคแปรรรปจากเนชนอหมร (กถนเชอยง) ตจาบลดอนหวาย อจาเภอโนนสรง จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator และ Photoshop ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพน

คดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑและแอปพพเคชภนในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเนรปอหมม กลนเชมยง

รายละเออยด : กลนเชมยงเปปนผลพตภภณฑฑจากเนรปอหมม จภดอยมชในกลลชมไสดกรอกแบบแหดง ไมชมมการ

หมภกดดวยจลลพนทรมยฑ ใชดวพธมการถนอมอาหารดดวยการทจาใหดแหดงสนพท จขงมมลภกษณะเนรปอหยาบ ไมช

เปปนอพมภลชภน ซขพงแตกตชางจากไสดกรอกรมปแบบอรพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนหวาย อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ชรพอผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเนรปอหมม  (กลนเชมยง บดานดอนหวาย)

            จากโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวยเศรษฐกพจ BCG 

(U2T) มมวภตถลประสงคฑเพรพอชชวยเหลรอชลมชนตชางๆใหดมมการเตพบโตและรายไดดทมพเพพพมสมงขขปนอยชาง

ยภพงยรน โดยสชงเสรพมและผลภกดภนใหดเกพดผลพตภภณฑฑและบรพการ BCG และนจาออกสมชตลาดอยชางเปปน

ระบบ มมการพภฒนาทางเทคโนโลยม การตลาดและสพนคดาทภปงแบบ online/offine และทภปงในและ

ตชางประเทศนภปน 

             ตจาบลดอนหวายเปปนตจาบลเชพงพาณพชยฑมมการขยายตภวทางดดานเศรษฐกพจและ

สภงคมอยชางรวดเรลว เนรพองจากในตจาบลมมโรงฆชาสภตวฑและมมกลลชมผมดคดาเนรปอสลกรเปปนสชวนใหญช ทจาใหด

เกพดอาชมพเสรพมครอผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเนรปอหมม (กลนเชมยง) ซขพงมมวภตถลดพบหลภกครอเนรปอหมมในการ

ผลพต กลนเชมยงจขงเปปนอาหารอมกประเภทหนขพงทมพถรอเปปนกระบวนการสรดางรายไดดจากผลพตภภณฑฑใน

ชลมชนนจามาพภฒนาเปปนผลพตภภณฑฑทมพมมจลดเดชนในเรรพองของการจภดเกลบและเปปนทมพตดองการของ

ตลาด การดจาเนพนการพภฒนาผลพตภภณฑฑในขลมชนอยชางตชอเนรพองจขงเปปนกลยลทธฑการพภฒนาทมพ

ตดองอาศภยวภตถลดพบในชลมชนเปปนจลดเรพพมตดนในการพภฒนา ในปปจจลบภนสพนคดายภงไมชสามารถขยาย

ตลาดใหดเปปนทมพรมดจภกไดดเทชาทมพควรเพราะยภงขาดรมปแบบของบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาซขพงถรอเปปน

สชวนสจาคภญทมพชชวยเสรพมภาพลภกษณฑสพนคดาและเพรพอใหดเกพดความเชรพอมภพนตชอผมดบรพโภคใหดเกพดการ

ตภดสพนใจในการเลรอกซรปอสพนคดา

         จากประเดลนปปญหาดภงกลชาวทางกลลชมจขงไดดนจาความรมดและเทคโนโลยมมาทจาการออกแบบ

ตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑเพรพอสรดางความนชาเชรพอถรอและความนชาสนใจอมกทภปงยภงเพพพมชชองทาง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 223 / 587



PS65013315 : โครงการสบรตสมถนไพรดตานคลผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

(องคฑความรมด)เพรพอดมแลสลขภาพผพว โดยอภตลภกษณฑของพรชสมลนไพรทมพมมประโยชนฑหลากหลาย

ชนพดในทดองถพพน

(องคฑความรมดและนวภตกรรม)นจาสารสกภดสมลนไพรทมพมมในทดองถพพนมาทจาเปปนผลพตภภณฑฑสบมช

สมลนไพร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชสมลนไพร

รายละเออยด : ใชดวภตถลดพบจากธรรมชาตพในการผลพตเพรพอใหดไดดสบมชทมพมมคลณภาพทมพไมชเปปนอภนตราย

ตชอผมดใชดและไมชทจาใหดเกพดอาการระคายเครองผพวหนภงสามารถใชดประโยชนฑจากพรชสมลนไพรภาย

ในชลมชนมาทจาสบมชโดยการใชดใหดเกพดประโยชนฑสมงสลดเพรพอใหดชลมชนสามารถทจาผลพตภภณฑฑจาก

พรชสมลนไพรใชด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดชานคลดา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : คภกเตพบ

ออนไลนค : คภกเตพบดชานคลดา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สบมชสมลนไพรแทดจากธรรมชาตพ 100% เปปนสบมชทมพมมความปลอดภภยสมง ไมชมมสารทมพเปปนอภนตรายจขงไมช

กชอใหดเกพดโทษตชอรชางกายและเมรพอใชดอยชางตชอเนรพองสลขภาพผพวจะดมขขปน โดยสามารถนจาสบมชทมพผลพต

ไดดออกมานจาไปขายเปปนธลรกพจไดด สามารถนจามาใชดและเปปนของฝากหรรอของชจารชวยไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 224 / 587



PS65030124 : โครงการขผาวเมตาดตานคลผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

(องคฑความรมดและนวภตกรรม)เปปนการแปรรมปขดาวทมพกจาลภงตภปงทดอง

(องคฑความรมดและนวภตกรรม) เพพพมคลณคชาและอายลการเกลบรภกษา

(องคฑความรมดและนวภตกรรม) เพรพอมาทจาเปปนอาหารประจจาทดองถพพนทมพเพพพมรายไดดใหดชลมชน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   หนชวยปฏพบภตพการในการแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเมชาดดานคลดา

รายละเออยด : เปปนการแปรรมปขดาวทมพตภปงทดอง ทมพไดดมาจากรวงขดาวสมเขมยวไลชมาจนถขงสมเขมยวตก

นจปาตาล ผชานกระบวนการแปรรมปหลายขภปนตอน หลายชภพวโมง จนไดดมาเปปนขดาวเมชา แลดวนจามา

คลลกมะพรดาวและนจปาตาลตามความชอบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดชานคลดา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : คภดเตพบ

ออนไลนค : คภกเตพบดชานคลดา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการแปรรมปขดาวทมพตภปงทดอง ทมพไดดมาจากรวงขดาวสมเขมยวไลชมาจนถขงสมเขมยวตกนจปาตาล 

ผชานกระบวนการแปรรมปหลายขภปนตอน หลายชภพวโมง จนไดดมาเปปนขดาวเมชา แลดวนจามาคลลก

มะพรดาวและนจปาตาลตามความชอบ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 225 / 587



PS65022559 : ขผาวฮางงอก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดโรงเรรอนสจาหรภบตากขดาว/เครรพองสมขดาว/เครรพองสมญญากาศ สจาหรภบบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การวพเคราะหฑโภชนาการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวฮางงอก (Organic Brown Rice)

รายละเออยด : ขดาวฮางงอกมมสารกาบา (Gaba) มมมากกวชาขดาวกลดอง 15 เทชา มมประโยชนฑมาก

มาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โตนด อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนผมดผลพตขดาวฮาง

ออนไลนค : องคฑการบรพหารสชวนตจาบลโตนด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. ประสานงานกภบกลลชมกลลชมผลพตภภณฑฑจากการเกษตรเกมพยวกภบการสชงเสรพมผลพตภภณฑฑในกลลชม

2. ลงพรปนทมพพรดอมกภบนภกออกแบบเพรพอดมตภวผลพตภภณฑฑเพรพอทจาการออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

และบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย โดดเดชน 

สามารถดขงดมดสายตาของผมดบรพโภคไดด  มมความหลากหลาย และใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวย

ความประณมต

3. ทจาการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา  ใหดมมอภตลภกษณฑและสรดางความหนดาเชรพอถรอ เปปนทมพ

จดจจาของผลพตภภณฑฑขดาวฮางงอก บดานโนนดชาน

4. เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ ประชาสภมพภนธฑผชาน Social 

Media และเพจ Facebook ของสพนคดาชลมชนตจาบลโตนด อจาเภอโนนสมง

5. จภดจจาหนชายและนจาสพนคดาออกสมชตลาด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 226 / 587



PS65022582 : นมสดเมลตอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบคลณภาพ/มาตรฐานของตภวผลพตภภณฑฑดดวยระบบเทคโนโลยม

ออกแบบ Packaging Design

คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นมสดเมลชอน (fresh milk melon)

รายละเออยด : นมสดเมลชอนเปปนผลพตภภณฑฑแปรรมปทางการเกษตรดดวยผลเมลชอนทมพนจามาทจา

เปปนเครรพองดรพมมมขนาด 250 มพลลพลพตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โตนด อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมผลพตและแปรรมปอาหาร  บดานโตนด ต.โตนด อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบแปรรมปผลพตภภณฑฑทางการเกษตร(เมลชอน)ใหดตรงกภบความตดองการของ

ผมดบรพโภค

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ สะอาด สวยงาม ดมนชารภบประทาน

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการใหดความรมดในดดานการปลมกเมลชอนและการแปรรมปผลพตภภณฑฑ

สพนคดาจากเมลชอนดดวยการลงพรปนทมพจรพง 

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑแปรรมปจากเมลชอน

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000
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PS65005190 : การสรผางผลกตภพณฑคสกนคผาทอถระลบก  Souvenir Ban  Prasat Museum กพบ ยถวมพคคถเทศกค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

2.ใชดโปรแกรม Adobe Premiere Pro ในการตภดตชอวพดมโอนจาเสนอแหลชงทชองเทมพยวโบราณคดม

บดานปราสาท

3.ใชด Application ในการสรดาง QR Code

1.ใชดเครรพอง 3D Printer ในการขขปนโมเดลของทมพระลขก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Souvenir Ban  Prasat Museum

รายละเออยด : สพนคดาทมพระลขกหพนทรายสชงเสรพมการทชองเทมพยวพพพพธภภณฑฑบดานปราสาทและแหลชง

โบราณคดมบดานปราสาท โดยจะถชายทอดเรรพองราวเปปนผลงานนมนตจพาจจานวน 3 ชพปนงานครอ ชพปน

ทมพ1 ภาพวพถมชมวพตในสมภยโบราณ ชพปนทมพ2 ภาชนะดพนเผาบดานปราสาท ชพปนทมพ3 จจาลองหลลมแหลชง

โบราณคดมบดานปราสาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ธารปราสาท อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Souvenir Ban  Prasat Museum เปปนผลงานนมนตจพาจจานวน 3 ชพปนงานครอ ชพปนทมพ 1. ภาพวพถมชมวพตใน

สมภยโบราณ ชพปนทมพ 2. ภาชนะดพนเผาบดานปราสาท ชพปนทมพ 3.จจาลองหลลมแหลชงโบราณคดมบดาน

ปราสาท ซขพงเปปนทมพตพดตมดเยลนขนาดเลลกโดยใชดวภตถลดพบการหลชอหพนทรายขนาดเลลก พรดอมบรรจล

ภภณฑฑทมพถชายทอดเรรพองราวของสพนคดา โดยสรดาง “Storytelling” การเลชาเรรพองทมพมาทมพไป มมจลดเรพพม

ตดนและจลดเชรพอมโยงซขพงกภนและกภนของสพนคดา เพรพอผมกความสภมพภนธฑระหวชางเรรพองราว เพรพอสรพอ

สารอยชางเขดาใจผชานบรรจลภภณฑฑ เปปนการสชงเสรพมการทชองเทมพยวพพพพธภภณฑฑบดานปราสาทและ

แหลชงโบราณคดมบดานปราสาทผชานการจจาหนชายผลพตภภณฑฑดดวยเยาวชนทมพทจาหนดาทมพอาสาสมภคร

ยลวมภคคลเทศกฑทมพใหดขดอมมลแกชนภกศขกษาและนภกทชองเทมพยวและผมดสนใจทภพวไปทมพจะเสรพมรายไดดแกช

เยาวชนในทดองถพพน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65005224 : การออกแบบพพฒนากระเปปาทพกรตวมสมพย กพบ กลถตมหพตถกรรมเสผนใยพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3.ใชดโปรแกรม Adobe photoshop ในการออกแบบโลโกด

1.การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

2.ใชดโปรแกรม Adobe illustration ในการออกแบบรมปทรงสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาเสดนใยพรช

รายละเออยด : เปปนกระเปปาจากกลลชมหภตถกรรมเสดนใยพรช กลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑจากตดนกก

จภนทบมรณฑและตดนธมปฤาษม (ตดนลจาพรรณ) ทมพมมการพภฒนารมปแบบและสมสภนของกระเปปาใหดมม

ความสวยงามนชาใชดและสรดางตราสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ธารปราสาท อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กระเปปาเสดนใยพรชเปปนสพนคดาทมพทจามาจากวภสดลธรรมชาตพทมพหางชายประจจาทดองถพพนครอ ตดนกกจภน

ทบมรณฑและตดนธมปฤาษม (ตดนลจาพรรณ) โดยนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑจากกลลชมหภตถกรรม

เครรพองจภกรสานของบดานปราสาท เปปนกระเปปาทมพมมการประยลกตฑรมปแบบรมปทรงทมพเปปนอภตลภกษณฑ

เฉพาะครอ รมปทรงภาชนะดพนเผาแบบลายเชรอกทาบ แบบคอแคบปากแบน แบบทรงสมง และแบบ

กลมสภปน เปปนตดน การออกแบบรมปทรงมาจากการเลชาเรรพองราวจากแหลชงโบราณคดมบดาน

ปราสาททมพมมภาชนะดพนเผาอยมชในหลลม 3 หลลม ครอ 1.วพถมชมวพตในสมภยโบราณ 2. ภาชนะดพนเผาบดาน

ปราสาท 3.จจาลองหลลมแหลชงโบราณคดมบดานปราสาท ซขพงนจามาออกแบบทจากระเปปาและมมการ

พภฒนาลวดลายและสมสภนของกระเปปาใหดมมความสวยงาม คงทน ทจาความสะอาดงชาย และสรดาง

ตราสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65041102 : โครงการบารคมกพญชาชถมชนโนนสรง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การทจาผลพตภภณฑฑทมพมมสชวนผสมของพรชทมพไดดรภบความสนใจ

เพพพมผลพตภภณฑฑทมพใชดกภนทภพวไปใหดผลพตไดดเองในชลมชน

สรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบพรชสมลนไพร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บาลฑมกภญชาชลมชนโนนสมง Nonsung Cannabis Balm

รายละเออยด : บาลฑมกภญชาทมพมมสชวนผสมนจปามภนระกจา นจปามภนยมคาลพปตภส นจปามภนกานพลม เมนทอล 

การะบมร พพมเสน ขมปผขปง วาสลมนและพาราฟปน ซขพงมมคลณสมบภตพตชางๆ ดดานการผชอนคลายกลดาม

เนรปอ บรรเทาอาการหวภด คภดจมมก อาการปวดบวม และสารสกภดกภญชาในการลดการอภกเสบ

ของบรพเวณทมพใชด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนสมง อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานชลมชนบภว2

ออนไลนค : ชลมชนบภว2 โนนสมง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

บาลฑมกภญชาเปปนผลพตภภณฑฑยาประเภทยาแผนปปจจลบภนบรรจลเสรลจทมพมพใชชยาอภนตรายเหมาะ

สจาหรภบผมดทมพมมอายลมากกวชา25ปป(เนรพองจากมมสชวนผสมของกภญชา)ผมดมมภาวะนอนหลภบยากบาลฑม

กภญชาเปปนผลพตภภณฑฑทมพไดดจากการสกภดนจปามภนกภญชาจากใบกภญชาโดยจะมมสชวนผสมครอ นจปามภน

ระกจา นจปามภนยมคาลพปตภส นจปามภนกานพลม เมนทอล การะบมร พพมเสน ขมปผขปง วาสลมน และพาราฟปน มม

สชวนผสมของกลพพนเพรพอใหดงชายสจาหรภบการนจามาใชดบาลฑมกภญชามมการแตชงกลพพนเพพพมเตพมเพรพอใหด

งชายและดขงดมดตชอการใชดโดยหลภกๆจะใชดกลพพนหอมจากวภสดลทมพผสม สรรพคลณหลภกของบาลฑม

กภญชาชชวยบรรเทาอาการปวดเมรพอยไมเกรนไซนภสภมมพแพดนอนหลภบยากเครมยดกลดามเนรปออภกเสบ

ชชวยใหดผชอนคลายและทจาใหดหลภบสบายยพพงขขปนโดยสามารถนจาสารสกภดทภปงหมดมาผลพตเปปน

ผลพตภภณฑฑทมพใหดสรรพคลณทมพหลากหลายนจามาจจาหนชายไดดทภพวไป และเปปนของทมพระลขกในโอกาสตชาง 

ๆ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 230 / 587



PS65041113 : โครงการสครพบขมกนนบจารถงผกวสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาสมลนไพรในทดองถพพนมาทจาเปปนผลพตภภณฑฑ

เพรพอดมแลสลขภาพผพวจากสมลนไพลธรรมชาตพ

สรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบพรชสมลนไพรในทดองถพพน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สครภบขมพปนสมลนไพร

รายละเออยด : สครภบขมพปน ชชวยใหดผพวกระจชางใสดดวยสมลนไพรบจารลงผพวธรรมชาตพ ซขพงมมสชวนผสม

ของขมพปน ไพล ทานาคา มะขามปปอม และเกลรอสปา เปปนสครภบสมลนไพลใชดขภดตามรชางกายและ

รชางออกดดวยนจปาสะอาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนสมง อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานคดาชลมชนบภว2

ออนไลนค : ชลมชนบภว2 โนนสมง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

สครภบขมพปนและสมลนไพรบจารลงผพว ไดดแกช ขมพปน ไพล ทานาคา มะขามปปอม และเกลรอสปาขภดผพว ชชวย

ใหดผพวกระจชางใส โดยใชดสารสกภดจากธรรมชาตพทมพมมความอชอนโยน ชชวยใหดผพวทมพหมองคลจปากลภบ

มากระจชางใส ชชวยฟปป นฟม ใหดผพวแขลงแรง ลดเลรอนรอยดจา ผพวพรรณผชอง สดใส และยภงชชวยกระตลดน

เซลลฑผพวอยชางเปปนธรรมชาตพอมกดดวย เนรพองจากขมพปนเปปนสารสกภดจากธรรมชาตพ จขงไมชทจาใหดเกพด

ความระคายเครองเมรพอนจามาใชด เพราะสครภบขมพปนมมสภมผภสทมพอชอนนลชม ไมชทจาใหดผพวเกพดอาการแสบ คภน

หรรอระคายเครองผพว ไมชมมสารปนเปปป อน ไมชกชอใหดเกพดอภนตรายตชอรชางกาย สามารถนจาผลพตภภณฑฑ

ไปจจาหนชายไดด และยภงเหมาะกภบกลลชมลมกคดาในทลกชชวงอายล สามารถทมพจะใชดผลพตภภณฑฑสครภบขมพปน

เพรพอบจารลงผพวกายไดด และยภงสามารถตชอยอดธลรกพจสครภบขมพปน ในเรรพองของรมปแบบผลพตภภณฑฑ 

หรรอสชวนผสมหลภก เนรพองจากผงขมพปนมมสรรพคลณในเรรพองของการบจารลงผพว จขงทจาใหดสามารถนจา

ผงขมพปนไปผสมเขดากภบ นมสด หรรอมะขามเปปยก ทมพมมสรรพคลณในการชชวยบจารลงเชชนเดมยวกภน เมรพอ

นจาสชวนผสมทมพมมสรรพคลณคลดายคลขงกภนมาผสมเขดาดดวยกภน กลจะทจาใหดผลพตภภณฑฑสครภบขมพปนมม

สรรพคลณเพพพมมากขขปนอมกดดวย ซขพงสมตรการบจารลงผพวจากขมพปนมมความหลากหลายทมพแตกตชางกภน

ออกไป เนรพองจากสชวนผสมของสครภบขมพปนเปปนสารสกภดจากธรรมชาตพ ทจาใหดสครภบขมพปนเปปน

ผลพตภภณฑฑทมพมมความปลอดภภย และบจารลงผพวไดดอยชางแทดจรพง

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 231 / 587



PS65005654 : บกงบกงแคนตาลรป

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

มมการนจาเครรพองปปพ นผลไมดแยกกากเขดามาชชวยในกระบวนการผลพต

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคนตาลมปบพงโก (CantaloupeBingGoal)

รายละเออยด : เครรพองดรพมทมพผลพตจากผลแคนตาลมป / ผลแคนตาลมปสด ๆ จากสวน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บพง อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนธลรกพจแคนตาลมป 1. มมการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมชเพรพอใสชลมกแคนตาลมป และเปปนการเพพพม

มมลคชาใหดกภบตภวสพนคดา 2.แปรรมปผลผลพตเปปนเครรพองดรพม 3.จภดทจาโลโกดตราสพนคดา 4.สรดางชชองทาง

การจภดจจาหนชาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 21,000

หนดา 232 / 587



PS65005756 : เรชถองกลผวย กลผวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด และออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

มมการนจาเครรพองซมลสลญญากาศเขดามาชชวยถนอมอาหารใหดอยมชไดดนานยพพงขขปน

ใชดเครรพองอบเขดามาชชวยเพรพอลดเวลาในการผลพต ทจาใหดไมชตดองใชดเวลานานในการตากกลดวย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรรพองกลดวย กลดวย (Banana Bing)

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพแปรรมปมาจากกลดวย อาหารทานเลชนรสชาตพดม ถนอมอาหาร พก

พาสะดวก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บพง อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนธลรกพจกลดวยตาก

1. นจากลดวยไปอบและนจามาเชรพอมแลดวนจาไปตากแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑเปปนกลดวยตาก

2. มมการออกแบบโลโกด,แพลคเกจใหมช เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา

3. สรดางชชองทางจภดจจาหนชายทางเพจFacebokและขายตรง

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000
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PS65012189 : กลถตมพรกกแกง ตจาบลพลสงคราม อจาเภอโนนสรง จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาออกแบบ Packaging คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลภภณฑฑ

อบรมอมคอมเมพรฑช Page Facebook

กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพและใกลดเคมยง ตลอดจนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกง

รายละเออยด : พรพกแกงพภฒนา 2 ชพปน บรรจล แบบ 500 กรภม และ 1000 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลสงคราม อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.ลงพรปนทมพสจารวจความตดองการของผมดบรพโภควพเคราะหฑการตลาดตดนทลนแหลชงทมพมาและสถานทมพ

ผลพต

2.ออกแบบผลพตบรรจลภภณฑฑผลพตภภณฑฑโลโกดสพนคดา

3.ขยายบรพการเพรพอใหดผมดบรพโภคเขดาถขงสพนคดาไดดงชายขขปนผชานชชองทางสรพอออนไลนฑFacebookและ

การขายตามบมธตชางๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000
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PS65012517 : นจนาอผอยสด ตจาบลพลสงคราม อจาเภอโนนสรง จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

รภกษาคลณภาพสพนคดา เพพพมระยะเวลาการจภดเกลบอายลสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภลไดดแกช 

Facebook,Website U2T

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ รมปรชางสพนคดา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาอดอยคภปนสด

รายละเออยด : เปปนนจปาอดอยคภปนนจปาพภนธลฑ สลพรรบลรม 50 เปปนการปลมกดดวยวพธมแบบอพนทรมยฑ บรรจล

ขวด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลสงคราม อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.ลงพรปนทมพสจารวจความตดองการของผมดบรพโภควพเคราะหฑการตลาดตดนทลนแหลชงทมพมาและสถานทมพ

ผลพต 

2.ออกแบบผลพตบรรจลภภณฑฑผลพตภภณฑฑโลโกดสพนคดา 

3.ขยายบรพการเพรพอใหดผมดบรพโภคเขดาถขงสพนคดาไดดงชายขขปนผชานชชองทางสรพอออนไลนฑFacebookและ

การขายตามบมธตชางๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000
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PS65004506 : กระเปปาสานบผานหพวบบง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดโปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator ในการออกแบบโลโกดและปปายแทลก

เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fanpage

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑสานจากเสดนพลาสตพก เชชน กระเปปาสานขนาดตชางๆ, 

กระปลกใสชเหรมยญ, กลชองใสชธนบภตร, ตะกรดาตชาง ๆ

รายละเออยด : กระเปปาสานจากพลาสตพกขนาดตชาง ๆ ราคาขขปนอยมชกภบขนาดและลวดลาย มม

การสานเปปนรมปทรงกระปลก สามารถนจาไปใชดใสชเหรมยญ หรรอสพพงของตชาง ๆ ตามทมพตดองการไดด  

มมเปปนรมปทรงสมพเหลมพยมมมชชองดดานใน ทมพสามารถใสชธนบภตรไดด และยภงสามารถนจาชชองออกมาใชด

งานอรพน ๆ ไดดดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะคชา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จลดเรพพมตดนของสพนคดาเกพดจากกการรวมกลลชมกภนของเกษตรกรและแมชบดานทมพตดองการใชดเวลาวชาง

เพรพอหารายไดดเสรพมหลภงทจานา อาศภยทภกษะฝปมรอดดานการจภกสานของชลมชนมาประยลกตฑ โดยใชด

เสดนพลาสตพกแทนวภสดลจากธรรมชาตพ สานใหดเปปนรมปทรงตชางๆ เรพพมจากตะกรดาใสชของหลาก

หลายขนาด จากนภปนกลไดดพภฒนาใหดมมรมปแบบทมพทภนสมภยมากขขปน มมสมสภนทมพสวยงาม ซขพงการใชดเสดน

พลาสตพกสามารถทจาไดดงชายกวชาเพราะมมความอชอนนพพม เหนมยว ยรดหยลชนไดดดม สามารถหภกพภบไดด 

วภสดลมมความคงทน ทจาใหดสานไดดงชายและรวดเรลว ซขพงคนในชลมชนสามารถนจามาพภฒนาเปปนอาชมพ

เสรพม เพรพอสรดางงาน สรดางรายไดดเปปนอาชมพใหดแกชครภวเรรอนไดด แนวทางการพภฒนาสพนคดาจาก 

BMC ครอจะเขดาไปชชวยพภฒนาในดดานตชาง ๆ ไมชวชาจะเปปนดดานการขาย ดดานการโฆษณา และออก

แบบสพนคดาใหมช ๆ เพรพอตอบโจทยฑความตดองการของลมกคดาทลกเพศทลกวภย ใหดสอดคลดองกภบเปปา

หมายการผลพตและบรพโภคอยชางยภพงยรน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,500
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PS65011846 : สมถนไพรธนาพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. การพภฒนาชองทางจภดจจาหนายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

1. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page

2.ใชดโปรแกรม Photoshop,Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชสมลนไพร

รายละเออยด : เทคโนโลยมหรรอนวภตกรรมสบมชจากธรรมชาตพทมพมมสชวนผสมของสมลนไพร มมใหด

เลรอกใชดหลากหลายสมตร เพรพอใหดเหมาะสมกภบสภาพผพวและไลฟฟสไตลฑของแตชละบลคคล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะคชา อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

https://docs.google.com/document/d/11O8KAiZ4QNewPDPG2dowpMWbv96lx_4

mQg7gyFDXHd4/edit

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

จจานวนรายไดผ : 3,500
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PS65041144 : ขผาวเมตามกกซครสเดมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด: ออกแบบ Logo ออกแบบ Packaging เปลมพยนรมปแบบบรรจลภภณฑฑ ใหดดมนชาสนใจ 

ดขงดมดผมดบรพโภค สรดางภาพจจาใหดลมกคดา และการสรดางสลากสพนคดาใหดไดดตามมาตรฑ และใหดขดอมมล

ทางกสรตลาดเพรพอใหดลมกคดากลภบมาซรปอซจปาไดดงชาย

นวภตกรรม: การนจาขดาวเมชาโปรมาแปรรมปเปปนขดาวเมชาทรงเครรพองรสตชางๆ เนดนการใชด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเมชามพกซฑรสเดลด

รายละเออยด : ขดาวเมชาโปรมพกซฑเปปนการแปรรมปจากขดาวเมชาโปร(ขดาวเมชาทมพผลพตจากขดาว

เปลรอก (ขดาวหอมมะลพ , กข79) แลดวนจามาปรลงรสตชางๆ เชชารสหมมหยอง รสสมลนไพร รส

ธภญพรช เพพพมเพพพณคลณคชาทางโภชการ ใหดเหมาะสมกภบลมกคดาทลกชชวงวภยและมมการพภฒนาแบ

รนดฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมทภปงเรรพองการยรดอายลและการรภกษาคลณคชาทางโภชนาการ 

และการตลาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองปราสาท อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชระบลชรพอ - เปปนการจจาหนชายในชลมชน

ออนไลนค : https://www.facebook.com/U2T-for-BCG-

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E

0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%

B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-10675527

2162189

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา พภฒนาเเละยกระดภบสพนคดา ขดาวเมชาโปรทมพกลลชมผมดผลพตดภปงเดพมในพรปนทมพบดาน

เมรองทมไดดมมการตจาขดาวเมชาโปรมาอยชางตชอเนรพองจากภมมพปปญยาทดองถพพม โดยการนจามาเเปรรมป

หรรอปรลงรสชาตพตชางๆดดวยการนจาเอามาอบหรรอทอด แลดวปรลงรสดดวยมะพรดาวกภบนจปาตาล ทรง

เครรพองรสสมลนไพรรสหมมหยอง รสธภญพรช โดยเนดนเครรพองสมลนไพรทมพหาไดดชลมชนเพพพพมคลณคชาทาง

โภชนาการ และการออกแบบรรจลภภณฑฑทมพสามารถยรดอายลการเกลบรภกษาทมพยภงคงคลณคชาทางโภช

การ การออกแบบฉลากใหชปไดดมาตรฐานการการคดา รมปลภกษณฑมมความนชาสนใจ ดขงดมดลมกคดา 

เครรพองมรอ อลกรณฑและวภตถลดพบเนดนในสชวนทมพกาใหดจากครภวเรรอนและเกพดกชอใหดเกพดรายไดดใหดเเกชค

นในชลมชนอมกดดวย  โดยในปปจจลบภนไดดนจาขดาวเมชาโปรมาแปรรมปเปปนขดาวเมชาทรงเครรพอง (ขดาวเมชา

มพกซฑ รสเดลด) เพรพอสรดางมมลคชา และกชอใหดเกพดรายไดดหมลนเวมยนของคนในชลมชน และไดดพภฒนา

ตชอยอด ออกแบบผลพตภภณฑฑ พภฒนาแพลกเกจ โดยขายใหดกภบบลคคลทภพวไป รดานคดาในตจาบลเมรอง

ปราสาท ชชองทางการจภดจจาหนชาย และการทจาการตลาดขายทาง offine ครอ รดานคดาในชลมชน 

รวมถขงทาง online ครอ Facebook, Line, และ Tiktok

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 238 / 587



PS65041149 : ปลารผาสมถนไพรพรผอมทาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางชชองทางการขายออนไลนฑ

สรดางแบรนดฑและฉลากตพดทมพบรรจลภภณฑฑ

ดดานบรรจลภภณฑฑ เเพลคเกจดภปงเดพมใสชถลง เปลมพยนเปปนบรรจลภภณฑฑขนาดเลลก ใหดเหมาะสมกภบการ

ขนสชง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาสมลนไพรพรดอมทาน : นจปาปลารดาปรลงรสและปลารดาผงโรยขดาว

รายละเออยด : ปลารดาสมลนไพรพรดอมทาน:นจปาปลารดาปรลงรสและปลารดาผงโรยขดาวปลารดาผง

สมลนไพรโรยขดาวเปปนการแปรรมปปลารดาจากปลารดาทมพมมการหมภกดดวยวพธมการเฉพาะและดภปงเดพม

แปรรมปอยชางงชายจากอลปกรณฑทมพหาไดดจากครภวเรรอน เพรพอใหดสอดคลดองกภบวพถมชพวพตของผมดคนใน

ยลคปปจจลบภน เพพพมมมลคชาและสรดางโอกาสทางการตลาดดดวยขนาดพกพาขนาดเลลก พกพาไดด

งชาย ทภปงแบบขวดนจปาปลารดาและรมปแบบผงมมขนาดเบาพกพาสะดวกสามารถเกลบไวดทานไดดนาน 

และนจามารภบประทาน หรรอปรลงอาหารไดดงชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองปราสาท อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชระบล

ออนไลนค : https://www.facebook.com/U2T-for-BCG-

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E

0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%

B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-10675527

2162189

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การเพพพมมมลคชา และยกระดภบปลารดาทมพผลพตจากปลาธรรมชาตพทมพมาจากลภกษณะความเปปนอภ๖

ลภกษณฑของภมมพประเทศจากสภาพพรปนทมพถมกนจปาทชวมบชอย และมมแหลชงนจปาธรรมชาตพเปปนลจาหดวยอยมช

ลดอมรอบทลกหมมชบดาน   และจากวพถมชมวพตชาวบดานมภกจะออกลงแห  ดภกปลาเพรพอนจามาไวดรภบประทาน  

และการทจาเปปนปลารดาไวดกพนตลอดทภปงปป นอกจากนมป ยภงมมพรชผภก เชชนพรพก ขพง ขชา ตะไครดและพรช

ผภกสมลนไพรในครภวเรรอน หลายครภวเรรพอนมมปรพมาณมาก จขงนจามาจจาหนชายในรมปแบบทภปงดภปงเดพม

และการแปรรมปเปปน ปลารดาบองสมลนไพร นอกจากนมปการพภฒนาเปปนรมปแบบพรดอมทานในบรรจล

ภภณฑฑทมพทภนสมภย เกลบรภกษา พกพาสะดวก การขนสชงไดดงชาย นจาไปปรลงหรรอพรดอมทานในสไตลฑ

ของการใชดชพวพตของผมดคนในปปจจลบภน โดยใยมชในรมปแบบขวดพกพาขนาดเลลก (นจปาปลารดาสมลนไพร

ปรลงรส) และปลารดาผงโรยขดาวบรรจลซอง  การพภฒนาแบรนดฑ ออกแบบบรรจลภภณฑฑ สลาก และ

ขดอมมลทางการตลาด  พรดอมทภปงการสรดางขชองทางการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 500

หนดา 239 / 587



PS65040196 : โครงการสบรตออแกนกกสรตรแตงกวา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางโลโกดเปปนตภวตนของแบรนดฑใหดโดดเดชน และใหดทภนสมภย

นจาสพนคดาไปจจาหนชายผชานการขายออนไลนฑ ทจาสรพอโฆษณา สรดางคอนเทนตฑ เพจ Facebook 

Page

สรรหาวภตถลดพบมมคลณภาพ ราคาเหมาะสม และออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสม

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชออแกนพกสมตรแตงกวา

รายละเออยด : สบมชออแกนพกสมตรแตงกวา ผลพตภภณฑฑทจาความสะอาดผพว  เพพพมความชลชมชรพน 

เรมยบเนมยน ลดรพปวรอย ชะลอวภย ราคาขาย 50 กรภม ราคา 100 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ลจาคอหงษฑ อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084158205318

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนดนเปปนการขายโดยตรงทมพหนดารดานหรรอทมพบดานและตภวแทนจจาหนชายทจาใหดมมการแนะนจาสพนคดาใหดกภบ

ลมกคดาไดด มมการไปจภดแสดงหรรอออกบมธในหดางสรรพสพนคดา ซขพงกลจะมมการขายและแนะนจาสพนคดาใหด

กภบลมกคดาไดดโดยตรงและลมกคดาจะเหลนสพนคดาจรพง และขายผชานชชองทาง Online Application

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 240 / 587



PS65040213 : โครงการดอกไมผหอมดพบกลกถน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ดดานสรพอโฆษณา สรดางสรพอบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ ถชายรมป ทจาคลพปสภปน สรดางโพสโปรโม

ทสพนคดา

ดดานการตลาด สรดางโปรไฟลฑหนดารดานออนไลนฑและขายออนไลนฑ บนแพลตฟอรฑม ผชานชชอง

ทาง Facebook Page

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไมดหอมดภบกลพพน

รายละเออยด : ดอกไมดแหดงดอกไมดหอมนจาไปใสชโตตะโชวฑนจาไปใสชถลงของชจารชวยสจาหรภบนจาไปจภด

โตตะโชวฑ ตกแตชงหดอง จภดทจาของชจารชวย หรรอนจาไปใชดปรภบสภาพอากาศภายในหดอง ในรถยนตฑ 

บลหงาจภดทจาจากดอกสะแก อบดดวยกลพพนของนจปามภนหอมระเหย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ลจาคอหงษฑ อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084158205318

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Customer Relationships มมการออกแบบผลพตภภณฑฑใหดเกพดความหลากหลายการเพพพมกลพพน

ของตภวสพนคดาเพรพอตอบสนองความตดองการของลมกคดาและนจาตภวสพนคดากภบกลลชมลมกคดาใหดตรงชชวง

วภย

Channels จภดจจาหนชายผชาน Facebook Line Shopee Lazada

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 241 / 587



PS65076105 : โครงการสบรตขมกนนชพน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เนดนออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพมมความคงทน

จภดทจาโลโกดสพนคดาใหดมมความสวยงามนชาสนใจ

ซรปอขายสะดวกสามารถผชาน Social Medid ตชางๆ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชขมพปนชภน

รายละเออยด : เปปนทจาสบมชจากสารกภดขมพปน เปปนสบมชขมพปนชภนของใชดทจาความสะอาดรชางกาย และ

เปปนการสชงเสรพมการเพพพมมมลคชาสมลนไพรในครภวเรรอนเปปนผลพตภภณฑฑสจาหรภบ ทจาความสะอาด

รชางการและบจารลงผพวรภกษาผพว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ลจามมล อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085393633319

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑสบมชขมพปนชภน เนดนสรรพคลณการปลอบประโลมผพวดดวยขมพปนชภนพรชสมลนไพรทดองถพพน เนดน

การออกแบบผลพตภภณฑฑทมพสวยงาม เพรพอตอบสนองความตดองการของกลลชมเปปาหมายในชชวงอายล 

16-30 และแนะนจาสรรพคลณของผลพตภภณฑฑในกลลชมเปปาหมายในชชวงอายล31-45ปป ซขพงเนดนการขาย

แบบออนไลนฑเปปนหลภกเพรพอกลลชมเปปาหมายทมพสนใจในผลพตภภณฑฑสามารถเขดาถขงสพนคดาไดดอยชาง

สะดวก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,900

หนดา 242 / 587



PS65076106 : โครงการสบรตเหลวขมกนนชพนกกลกถนมะลก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

จภดทจาโลโกดสพนคดาใหดมมความสวยงามนชาสนใจ

เนดนออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพมมความคงทน

ซรปอขายสะดวกสามารถผชาน Social Medid ตชางๆ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชเหลวขมพปนชภนกกลพพนมะลพ

รายละเออยด : สบมชเหลวขมพปนชภนกลพพนมะลพ ใชดรภกษาและผพวบจารลงผพวประโลมผพวดดวยขมพปนชภนพรช

สมลนไพรทดองถพพน เนดนการออกแบบผลพตภภณฑฑทมพสวยงาม ใชดงชาย สะดวก และเปปนการเพพพมมมล

นจาสมลนไพรขมพปนชภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ลจามมล อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085393633319

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑสบมชเหลวขมพปนชภนกลพพนมะลพ เนดนสรรพคลณการปลอบประโลมผพวดดวยขมพปนชภนพรช

สมลนไพรทดองถพพน เนดนการออกแบบผลพตภภณฑฑทมพสวยงาม เพรพอตอบสนองความตดองการของ

กลลชมเปปาหมายในชชวงอายล 16-30 และแนะนจาสรรพคลณของผลพตภภณฑฑในกลลชมเปปาหมายในชชวง

อายล31-45ปป ซขพงเนดนการขายแบบออนไลนฑเปปนหลภกเพรพอกลลชมเปปาหมายทมพสนใจในผลพตภภณฑฑ

สามารถเขดาถขงสพนคดาไดดอยชางสะดวก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,900

หนดา 243 / 587



PS65014497 : โครงการขผาวซอลสถญญากาศ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมดดานโซเชมยลมพเดมย เพรพอเพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพนออกแบบโลโกด เชชน โปรแกรม canva

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวซมลสลญญากาศ

รายละเออยด : การนจาขดาวทมพไดดจากการเกลบเกมพยวของสมาชพกในกลลชมวพสาหกพจชลมชน กลลชม

เกษตรกรนาแปลงใหญช ตจาบลหลลมขดาว มาจจาหนชายเปปนขดาวสาร โดยซมลสลญญากาศ เพรพอยรด

อายลการเกลบรภกษาขดาวใหดนานขขปน ปราศจากมอด ไมชเหมลนหรน และยภงชชวยใหดผลพตภภณฑฑ  มม

มมลคชาเพพพมขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หลลมขดาว อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคกลางและภาคตะวภนออกเฉมยง

เหนรอ ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายลประมาณ 20 ปปขขปนไป เพราะเปปนกลลชมทมพเลชนโซเชมยลมพเดมย สามารถ

สภพงซรปอสพนคดาทางออนไลนฑไดด และกลลชมลมกคดาในชลมชนทมพสามารถซรปอสพนคดาไดดทมพทมพทจาการวพสาหกพจ

ชลมชน กลลชมเกษตรกรนาแปลงใหญช ตจาบลหลลมขดาว

Costomer Relationships – มมการตพดตามและสอบถามความพขงพอใจในผลพตภภณฑฑ วชาหลภง

จากไดดรภบการบรพโภคแลดวตรงตามวภตถลประสงคฑทมพกลลชมตภปงไวดหรรอไมช 

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook, Line และทมพทมพทจาการวพสาหกพจชลมชน กลลชม

เกษตรกรนาแปลงใหญช ตจาบลหลลมขดาว

Value Propositions – คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบครอขดาวทมพมมปรพมาณออกซพเจนลดลง ทจาใหดมอด

ไมชสามารถเจรพญเตพบโตไดด ลดการเหมลนหรน การเปลมพยนสม บลลอกอากาศและความชรปนไมชใหดเขดาไป

ในขดาว ทจาใหดขดาวคงความหอมไดดนานและยภงมมความสดใหมชอยมชตลอด

Key Activities – กระบวกการผลพตเรพพมจากวพสาหกพจชลมชน กลลชมเกษตรกรนาแปลงใหญช 

ตจาบลหลลมขดาว จะเปปน กลลชมเกมพยวกภบการเกษตร ขดาวจขงเปปนหนขพงในสพนคดาทางการเกษตรทมพตดอง

เกลบรภกษา โดยการยรดอายลของตภวสพนคดา      ใหดนานขขปน มมประสพทธพภาพตามเดพม และเพรพอตดองการ

เพพพมมมลคชาสพนคดาจากเดพมดดวยวพธมการซมลสลญญากาศ

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย เครรพองซมลสลญญากาศ วภตถลดพบ 

อลปกรณฑตชาง ๆ แรงงาน   ทมพใชดในการผลพต ซขพงเปปนแรงงานจากคนในชลมชน การตลาด และการ

จภดจจาหนชาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 244 / 587



PS65014564 : โครงการรวมมกตรกระเปปาจากเสชถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมดดานโซเชมยลมพเดมยตชาง ๆ เพรพอเพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ

ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพนออกแบบโลโกด เชชน โปรแกรม canva

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาจากเสรพอกก

รายละเออยด : การนจาเสรพอกกทมพไดดจากการทอมาตภดเยลบใหดเปปนกระเปปาในรมปแบบตชาง ๆ เพรพอ

เพพพมมมลคชาใหดกภบเสรพอกก และสรดางรายไดดใหดเพพพมขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หลลมขดาว อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคกลางและภาคตะวภนออกเฉมยง

เหนรอ ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายลประมาณ 25 – 60 ทมพมมความสนใจสพนคดา

Costomer Relationships – มมการตพดตามและสอบถามความพขงพอใจในผลพตภภณฑฑ และนจา

ผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook, Line และทมพทจาการผมดใหญชบดานบดานหลลมขดาวพภฒนา 

ตจาบลหลลมขดาว

Value Propositions – นจาวภตถลดพบจากธรรมชาตพทมพมมในทดองถพพนมาสรดางสรรคฑ แปรรมป เพรพอเพพพม

มมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ โดยกระเปปาจะมมเอกลภกษณฑเฉพาะตภว ตอบโจทยฑสจาหรภบผมดทมพชอบ

ผลพตภภณฑฑจากธรรมชาตพ

Key Activities – กระบวกการผลพตเรพพมจากคนในชลมชนสชวนใหญชประกอบอาชมพเกษตรกรรม

ครอการทจานาเปปนหลภก ซขพงหลภงวชางจากการทจานากลรวมกลลชมกภนทอเสรพอกกเพรพอใชดในครภวเรรอน และ

ออกจจาหนชาย จากการทอเสรพอปมลาดธรรมดาจขงมมความคพดทมพจะนจาเสรพอกกมาดภดแปลงเปปน

ผลพตภภณฑฑอรพนๆ เพรพอเพพพมมมลคชาในการจจาหนชาย โดยมมรมปแบบทมพหลากหลายและทภนสมภย

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย วภตถลดพบตดนกก อลปกรณฑตชาง ๆ แรง

งานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานจากสมาชพกในชลมชน การตลาด และการจภดจจาหนชาย

ผลพตภภณฑฑ

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในผลพตภภณฑฑมาจากคนใน

ชลมชน กองทลนหมมชบดาน และสจานภกงานพภฒนาชลมชนอจาเภอโนนสมง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,130

หนดา 245 / 587



PS65011654 : เหมดนางฟฝา บผานหพวถนน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยสรพอดพจพทภล

ไดดแกชFacebook

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหลดนางฟปา บดานหภวถนน

รายละเออยด : โรงเหลดนางฟปาภมฐาน ตภปงอยมชทมพศมนยฑพลภงแผชนดพน บดานหภวถนน ม. 1 ต.ใหมช อ.โนน

สมง จ.นครราชสมมา อยมชขดางเทศบาลตจาบลใหมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ใหมช อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เรพพมจากมมโครงการราชดจารพของพระเจดาอยมชหภวรภชกาลทมพ 9

ชรพอโครงการวชา 9102 ผมดใหญชบดานและชาวบดานจขงไดดรชวมกภนทจา โรงเหลดนางฟปาภมฐานขขปนมา โดยมม

อลปกรณฑจากทางโครงการ ชภปนวาง ตมดนขพง เครรพองผสม เครรพองอภดกดอน จากนภปนไดดมมโครงการกลลชม

สภมมาชมพเขดามาทจาใหดผมดใหญชและชาบดานประมาณ 25-30 ครภวเรรอนไดดเขดามาชชวยกภนพภฒนาและ

ปลมกเหลดขายกภนมาถขงทลกวภนนมป ทจาใหดชาวบดานมมอาชมพและรายไดดเพพพมเตพม

สชวนการพภฒนา รมปแบบโรงเรรอนเกชาไมชคชอยแขลงแรงเนรพองจาก ทรลดโทรมตามกาลเวลา โครง

สรดางเปปนไมดใชดผดาสแลนกภปน ทจาใหดควบคลมความชรปนไดดยาก ตดองปรภบเปลมพยนโรงเรรอนใหมชใหดไดด

มาตรฐานและเดพนนจปาแบบฉมดละอองฝอยอภตโนมภตพ เพรพอใหดอลณหภมมพคงทมพ ทจาใหดเหลดสมบมรณฑ 

นจปาหนภกดม และยภงชชวยลดเวลาในการเดพนทางมาดมแลเหลดของชาวบดานอมกดดวย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 246 / 587



PS65011696 : นางเลมดบผานดอนมตวง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook

ใชดโปรแกรม หรรอ แอพพลพเคชภพน (Application) ออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นางเลลดบดานดอนมชวง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑ นางเลลดบดานดอนมชวง ทจาจากขดาวเหนมยวปปป นขขปนรมปดดวยมรอ และทจา

ใหดแบนๆ นจามาทอดจนกรอบ ลาดดดวยนจปาตาลมะพรดาวผสมนจปาตาลปปบทมพเคมปยวแลดวโรยหนดา  

แพลคสพนคดาจจาหนชายเปปนรอบๆ เพรพอความสะอาด ใหมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ใหมช อ.โนนสมง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ผลพตภภณฑฑนางเลลด โดยกลลชม แมชบดานและอสม. จภดตภปงขขปนประมาณปป 2562  หลภงชชวงฤดมเกมพยบ

เกมพยวขดาวแลดวประมาณเดรอน มกราคมเปปนตดนไปจนถขงหนดาทจานาปปถภดไป เพรพอใหดสรดางรายไดด

เสรพมหลภงจากฤดมเกลบเกมพยวขดาวเสรลจ และเปปนการใชดเวลาวชางใหดเกพดรายไดดอมกทางหนขพง และสรดาง

สภมพภนธฑอภนดมใหดกภบกลลชมชลมชนดดวย  กลลชมแมชบดานจะมารชวมกลลชมทจาสพนคดากภนทมพศมนยฑประชลมประจจา

หมมชบดานดอนมชวง เพรพอปปป นขขปนรมป และทอดนางเลลดเอง และนจามาแพลคใสชบรรจลภภณฑฑ  เพรพอจภดสชงสมช

ตลาดอมกครภปง  โดยแตชละครภปงจะมมการปปป นขขปนรมปตากเกลบไวด เมรพอมมชชองทางการจจาหนชาย จะนจามาท

อดแพลคจจาหนชาย ชชองทาจจาหนชายเปปนตามงานตชางๆในเขตบดานใกลดเคมยง เชชนงานวภด งาน

ประชลม สภมมนา และแมชคดามารภบไปจจาหนชาย

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 247 / 587



PS65006194 : การจพดการขยะในชถมชนตจาบลโนนจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาชลมชนตดนแบบในการจภดการขยะแบบครบวงจร (Community zero waste)

เพพพมชชองทางการเขดาถขงกพจกรรมผชานระบบพาณพชอพเลลกทรอนพกสฑ

สรดางทางเลรอกใหมชในการจภดการขยะทมพมมผลดมตชอสพงแวดลดอม

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : การจภดการขยะในชลมชน

รายละเออยด : การจภดการขยะในชลมชนตจาบลโนนจาน อจาเภอบภวลาย โดยเรพพมตดนจาการคภด

แยกขยะ 4 ประเภท เพรพอนจามารวบรวมในชลมชนและสชงขายนจาเงพนมาเปปนกองทลนของหมมชบดาน

สชวนหนขพงและนจามาตชอยอดโครงการ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนจาน อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

การจภดการขยะในชลมชน โดยการคภดแยกขยะ 4 ประเภท โดยสมาชพกครภวเรรอนในชลมชน เพรพอทจา

มาขายส�งให�กภบพ�อค�าคนกลาง เพรพอช�วยการจภดการขยะในชลมชนให�เป�นชลมชนน�าอยม�

ครภวเรรอนต�นแบบและนจาเงพนทมพขายได� ไปใช�เป�นเงพนทลนหมม�บ�าน ต�อไป

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 248 / 587



PS65010005 : กลถตมเยมบผผาบผานหนองกถงพพฒนา ตจาบลโนนจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม หรรอ แอพพลพเคชภน ออกแบบโลโกด

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานรแบบอพเลลกทรอนพกสฑ เชชน Facebook Fan Page, Line

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/ บรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาผดา, ผดากภนเปปป อน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑกระเปปาผดา มมหลากหลายรมปแบบ ไดดแกช กระเปปาผดาเครรพพองสจาอาง 

กระเปปาถรอ กระเปปาผดาใชดสอย เปปนตดนผดากภนเปปป อน มมแบบ 3 กระเปปาและ 1 กระเปปา มมหลากหลาย

ลวดลาย เปปนเอกลภกษณฑของทดองถพพน ซขพงมมความคงทน สะดวกสบายตชอการใชดงาน คลณภาพ

เหมาะสมกภบราคา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนจาน อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผมดรชวมงานหลภก ครอ สมาชพกกลลชมอาชมพ ผลพตภภณฑฑกระเปปาผดาเเละผดากภนเปปป อน มมการพภฒนา

ตชอยอดการตภดเยลบเปปนเสรปอ ใชดงานไดดนาน คงทน หลากหลายลวดลาย คลดมคชากภบราคา ทางกลลชม

จะบรพการอยชางซรพอสภตยฑและใสชใจลมกคดา สชวนใหญชจะเปปนกลลชมแมชบดาน พชอคดาแมชคดา อายลตภปงแตช 30 

ปปขขปนไป ตดองอาศภยทภปงแรงคน เงพนทลน และเทคนพค/ประสบการณฑของกลลชมตภดเยลบ ซขพงจะขายตรง

และทางเพจFacebook/line กลลชมเยลบผดาบดานหนองกลงพภฒนา ผดากภนเปปป อนจะขายไดดตชอเดรอน

อยมชทมพ 2,000 บาท และกระเปปาผดาขายไดดตชอเดรอน 1,060 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 249 / 587



PS65019231 : แสงสวตาง กลผวยแปรรรป กลถตมบพวลาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด และตภดตชอวพดพโอโปรโมทสพนคดา

ใชดโปรแกรม canvas ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ facebook, line, shopee ,tiktok

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แสงสวชางกลดวยแปรรมปกลลชมบภวลาย

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑแปรรมป ประเภทขนม โดยการนจากลดวยนจปาวดามาแปรรมปเปปนขนม

ขบเคมปยว ผชานกระบวนการทอดกรอบและนจามาใสชบรรจลภภณฑฑ ขนาด 70 กรภม/ถลง ราคาถลงละ 

10 บาท  มมทภปงหมด 2 รสชาตพ ครอ รสเนยนจปาตาล, รสปาปปกดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภวลาย อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลลชมเปปาหมายหลภกและผมดรชวมงานหลภกของโครงการ ครอกลลชมผมดผลพตกลดวยแปรรมปและรดานคดาใน

เขตพรปนทมพ วภตถลดพบหลภกทมพนจามาใชดในกระบวนการแปรรมปนภปน เปปนกลดวยนจปาวดาทมพปลมกแบบธรรมชาตพ 

ไรดสารเคมม ไมชเปปน

อภตรายตชอผมดบรพโภค กลดวยทมพนจามาใชดในการแปรรมปผลพตภภณฑฑลดวนเปปนผลพตผลทางการเกษตร

ของคนในพรปนทมพ และเปปนการสรดางรายไดดใหดแกชคนในชลมชน นอกจากนมปยภงมมบรพการดมแลหลภงการ

ขายใหดแกชลมกคดาทมพซรปอผลพตภภณฑฑ จากกลลชมผมดผลพต หากสพนคดาทมพไดดรภบเกพดความเสมยหาย ทางกลลชม

ยพนดมแกดไขและปรภบเปลมพยนสพนคดาครน เพรพอสรดางความเชรพอมภพน ใหดแกชลมกคดาในการสภพงซรปอผลพตภภณฑฑ

ของกลลชมในครภปงถภดไป ในสชวนของดดานการใหดบรพการสามารถสภพงซรปอผชานเบอรฑโทรศภพทฑหรรอทาง

ระบบออนไลนฑทมพทางรดานระบลไวด ในการชจาระคชาสภพงซรปอสพนคดาสามารถชจาระไดดทภปงเงพนสดและรภบโอน

ผชานบภญชมธนาคาร รายรภบหลภกไดดมาจากการขายสพนคดาเปปนหลภก สชวนรายจชายจะมมในสชวนคชา

แรงงาน คชานจปาคชาไฟ คชาวภตถลดพบ คชาสภพงทจาโลโกดและบรรจลภภณฑฑ ในดดานของทรภพยากรหลภกทมพใชด 

ไดดแกชแรงงานคน เงพนทลนและประสบการณฑในการผลพตสพนคดา ณ ปปจจลบภนกลลชมผมดผลพตยภงขาด

ความรมดดดานเทคโนโลยมเครรพองจภกร ทมพสามารถนจาเขดามาชชวยเพพพมผลผลพตและออกการแบบโลโกด

พรดอมทภปงบรรจลภภณฑฑ ดภงนภปนกพจกรรมหลภกของกลลชมครอการอบรมเรรพองการนจาเทคโนโลยมเขดามา

ชชวยในการเพพพมผลผลพต และชชวยพภฒนาชชองทางการตลาดดดวยระบบออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 250 / 587



PS65019681 : บพวลาย ทองมผวนกระทกสด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด และตภดตชอวพดพโอโปรโมทสพนคดา

ใชดโปรแกรม canvas ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ facebook line shopee tiktok

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บภวลาย ทองมดวนกะทพสด

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑประเภท ขนม โดยการนจามะพรดาวมาคภปนนจปากะทพผสมกภบแปปงทมพ

เตรมยมไวด ใสชวภตถลดพบทภปงหมดลงแลดวผสมใหดเขดากภน กชอนนจาไปตภกลงในกระทะแบนสจาหรภบทจา

ทองมดวน รอจนรดอนกชอนมดวนเปปนแทชงๆ แลดวนจามาใสชบรรจลภภณฑฑ ขนาด 70 กรภม/ถลง ราคาถลง

ละ 10 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภวลาย อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กลลชมเปปาหมายหลภกและผมดรชวมงานหลภกของโครงการ ครอกลลชมผมดผลพตกลดวยแปรรมปและรดานคดาใน

เขตพรปนทมพ วภตถลดพบหลภกทมพนจามาใชดในกระบวนการแปรรมปนภปน เปปนกลดวยนจปาวดาทมพปลมกแบบธรรมชาตพ 

ไรดสารเคมม ไมชเปปน อภตรายตชอผมดบรพโภค กลดวยทมพนจามาใชดในการแปรรมปผลพตภภณฑฑลดวนเปปนผลพตผล

ทางการเกษตรของคนในพรปนทมพ และเปปนการสรดางรายไดดใหดแกชคนในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 251 / 587



PS65008182 : ผผาธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาตลาดออนไลนฑโดยใชดสรพอตชางๆเชชน Facebook TikTok Instagram

พภฒนา Packingdesigns คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

การอบรม E-commerce และ line Platform

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชลดเสรปอผดา,ผดาพภนคอ

รายละเออยด : 1.ชลดเสรปอผดาจากผดาทอธรรมชาตพ ลวดลายสวยงาม ใสชสบายเหมาะกภบสภาพ

ภมมพอากาศประเทศไทย2.ผภนพภนคอ สวยงาม ผดานลชมใสชสบายเหมาะกภบใสชแฟชภพนฤดมหนาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองพะไล อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมอาชมพทอผดา  1.ผดามภดยดอมจากธรรมชาตพและผดาหมภกโคนและกลลชมทอผดาฝปายลายยกดอกสม

จากธรรมชาตพ เปปนการนจาผลผลพตจากกลลชมอาชมพทอผดา และยดอมผดานจามาประยลกตฑใชด เพรพอใหด

เกพดผลพตภภณฑฑใหมชๆซขพงไดดเลลงเหลนวภสดลอลปกรณฑของธรรมชาตพทมพมมอยมชแลดวและวภสดลทมพเปปนมพตรตชอ

สพพงแวดลดอมของชลมชน สามารถนจามาสรดางมมลคชาใหดเกพดประโยชนฑ รวมไปถขงการสรดางอาชมพ

การสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน จขงมมการจภดตภปงกลลชมทอผดาขขปน จนกลายเปปนผลพตภภณฑฑสพนคดาใหมชทมพ

มมความเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะของชลมชนและเปปนสพนคดาสมชสากลในปปจจลบภน  การยดอมผดาจาก

ธรรมชาตพทมพไดดนภปน จะนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑตชางๆใหดเขดากภบยลคสมภยหลายรมปแบบ ทภปงการ

ยดอม และการทอผดา  ไดดแกชผดาพภนคอ ผดาคลลมไหลช ชลดเสรปอผดา  กระเปปาแฟชภพน  กระเปปาเครรพอง

สจาอางของทมพระลขกและของฝาก ผดาสไบหมวก   รวมไปถขงการตภดเยลบเพรพอประกอบเปปนชลดเสรปอผดา

ใหดมมความทภนสมภยและสวยงาม และลายผดามภดยดอมทมพเปปนเอกลภกษณฑของชลมชน ไดดแกช ลายดอก

ตพปว สชวนการทอผดาทมพลายเอกลภกษณฑกลครอ ลายยกดอก เปปนเอกลภกษณฑเปปนตดน    ซขพงวภสดลทมพใชดยดอม

จะประกอบไปดดวย  วภสดลธรรมชาตพ ไดดแกชฝปกดอกคมณ ใบมะมชวง ดอกอภนชภญ ดอกตพปว เปลรอกตดน

ยอ หภวปลม โคลนสมธรรมชาตพจากแหลชงตชางๆ ซขพงแตชละชนพดจะใหดสมทมพสวยงามแตชงตชางกภน จน

กลายมาเปปนสพนคดาชลมชน สมชสพนคดา อยชางตชอเนรพองและไดดมมการพภฒนาในเรรพองของ การสรดางแบ

รนดฑ การสรดางบรรจลภภณฑฑ การสรดางโลโกดสพนคดา และการนจาเทคโนโลยมสารสนเทศมาประยลกตฑใชด

ในการตลาด ตลอดจนการเขดารชวมอบรมการสชงเสรพมกลลชมอาชมพตชางๆใหดมมการพภฒนาในแบ

รนดฑสพนคดาใหดมมคลณภาพและการดจาเนพนงานอยมชเสมอ เปปนตดน -สพนคดามมคลณภาพและไดดรภบ

มาตรฐานใหดเปปนสพนคดา -สพนคดามมความเปปนเอกลภกษณฑและสรดางรายไดดของชลมชนไปสมชระดภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 252 / 587



PS65008446 : ทอเสชถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาตลาดออนไลนฑโดยใชดสรพอตชางๆเชชน Facebook TikTok Instagram

พภฒนา Packingdesigns คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

การอบรม E-commerce และ line Plaform

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอโบราณ หมวก

รายละเออยด : 1.เสรพอทอดดวยฝปมรอชาวบดาน ลวดลายสวยงาม พกพาสะดวก ใชดงานไดดทลกรมป

แบบ2.หมวกใสชกภนแดด ไวดใชดงานสจาหรภบงานกลางแจดง ใสชสบาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองพะไล อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ทอเสรพอกก

 การทอเสรพอจากภมมพปปญญาทดองถพพน ในพรปนทมพชลมชนมมการสรดางกลลชมทอเสรพอกก เนรพองจากพรปนทมพ

ชลมนลมมมตดนไหลเปปนจจานวนมาก หรรอเรมยกอมกอยชางหนขพงวชา’’ไหลราชพนม’’จขงมองเหลนโอกาสในการ

สรดางผลพตภภณฑฑ ออกมาเปปนชพปนงานตชางๆ ไดดแกช หมวก กระเปปา เสรพอ ของฝาก ของทมพระลขก แตชละ

ผลพตภภณฑฑกลจะมมลวดลาย และสมจากธรรมชาตพทมพมากมาย สชวนลายทมพเปปนเอกลภกษณฑของชลมชน 

ครอ ลายดอกตพปว และ ลายดอกบภว  ปปจจลบภนมมการพภฒนาและการแปรรมปนจามาประยลกตฑใชดใหดสพนคดา

แฟชภพนใหดเขดากภบยลคสมภยมากขขปน เพรพอใหดตรงกภบกลลชมเปปาหมายกภบทลกชชวงทลกวภย อาทพเชชน การทจา

เสรพอมาประยลกตฑใชดกภบผดามภดยดอมแปรรมปออกมาเปปน กระเปปาแฟชภพนตชางๆ  หรรอทจากระเปปาจาก

เสรพอกก และผลพตภภณฑฑใหมชๆ เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดามากขขปนและมมการอบรมใหดความรมดจาก

มหาวพทยาลภยสมชชลมชนเพรพอการพภฒนาสพนคดาและการสรดางแบรนดฑ เปปนตดน

- กลลชมสพนคดาชลมชนมมรายไดดจากการจจาหนชายสพนคดาอยมชสมจพาเสมอ

- สพนคดายภงคงเปปนเอกลภกษณฑและเปปนสพนคดาทมพมมคลณภาพและสรดางรายไดดเปปนอยชางมาก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 253 / 587



PS65021185 : ยกระดพบผลกตภพณฑคผผาถชอไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการหาฐานลมกคดากลลชมใหมชและบรพการหลภงการขาย สรพอสารอยชางตชอเนรพองกภบ

ฐานลมกคดาเดพม

ใชดเทคโนโลยมสรดางสรพอดพจพทภลในการเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดพาถรอไหม

รายละเออยด : เปปนผดาขาวมดาทมพทจาจากผดาไหมและมมโทนสมเปปนเอกลภกษณะเฉพาะพรปนทมพประกอบ

ดดวย 5 สม ไดดแกช สมแดง,สมขาว,สมสดม,สมดจา,สมเขมยว โดยแตชละสมมมความหมายในตภวเองเชชน สมสดม

เปรมยบเสมรอนสมของดพนในดพนแดนอมสานและชลมชน สมขาวหมายถขงความศรภทธา สมเขมยว

เสมรอนทลชงนาทมพเขมยวขจม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองหวดา อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- สรดางเรรพองราวผชานชชองทางออนไลนฑ เพรพอจจาหนชายผดาถรอไหมและผลพตภภณฑฑแปรรมปจากผดาถรอ

ไหม

- นจาผดาถรอไหมมาแปรรมปเปปนเสรปอผดาเครรพองแตชงกาย

- นจาผดาถรอไหมมาแปรรมปเปปนของใชดเชชน เสรปอคลลม กระเปปาผดาเอนกประสงคฑ  กระเปปาใสชโนดตบลตค 

หรรอไอแพด เปปนตดน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 254 / 587



PS65021217 : การยกระดพบผลกตภพณฑคพรมเชมดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการในการเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย

. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดเทคโนโลยมในการหาฐานลมกคดากลลชมใหมช

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมเชลดเทดาจากหชวงถลงเทดา

รายละเออยด : พรมเชลดเทดาจากเศษผดาเหลรอใชดโดยผดาเหลรอเศษจากหชวงถลงเทดา มาเยลบเปปน

พรมเชลดเทดาซขพงเปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดวภสดลอลปกรณฑในการผลพตไมชมากนจามาถภกเปปนพรมเชลดเทดา

รมปตชาง ๆ ซขพงผลพตภภณฑฑ พรมเชลดเทดาจากหชวงถลงเทดามาจากเศษเหลรอทมพโรงงานนจามาถภกดดวย

มรอขนาดประมาณ  30x

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองหวดา อ.บภวลาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรมเชลดเทดาจากหชวงถลงเทดาเปปนสพนคดาทมพใชดเศษผดาเหลรอใชดจากการผลพตถลงเทดานจามาเยลบเปปน

พรมเชลดเทดาซขพงเปปนผลพตภภณฑฑทมพนจาทรภพยากรมาใชดใหดเกพดประโยชนฑและคลดมคชา

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 255 / 587



PS65012300 : โครงการสตงเสรกมผลกตภพณฑคกลผวยๆครบวงจร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาเทคโนโลยมเครรพองสภบบดมาใชดแทนพลภงงานคน

ออกแบบโลโกดผชานแอพพลพเคชภพน CANVA

ขยายชชองการขายจากออฟไลนฑสมชออนไลนฑดดวยแอพพลพเคชภพน FACEBOOK TIKTOK

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยตากเมรองยชา

รายละเออยด : การนจากลดวยมาถนอมอาหารโดยการตาก จากนภปนจะนจามาแปรรมปโดยการทจา

เปปนรสชาตพตชางๆเพรพอความหลากหลายทางการตลาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดจอก อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

https://drive.google.com/fle/d/1uP5cKqUDyDvQi4bnF5c1c9iuvsSs5tVT/view?usp

=drivesdk

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 256 / 587



PS65012397 : โครงการตลาดนพดชถมชนเพชถอสตงเสรกมการจจาหนตายผลกตภพณฑคในชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑ FACEBOOK TIKTOK

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑผชานโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ

ออกแบบโลโกดผชานแอพพลพเคชภพน CANVA

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   การจภดการลมกคดาสภมพภนธฑ (CRM)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดนภดชลมชนกลดจอก

รายละเออยด : เปปนการนจาพรปนทมพวชางเปลชาในชลมชน มาพภฒนาเปปนศมนยฑรวมการซรปอขาย เพรพอใหด

พชอคดาแมชคดาทภปงในชลมชนและนอกชลมชน ไดดนจาสพนคดาของตภวเองมาวางขาย ทภปงยภงเปปนการหมลน

เวมยนรายไดดในชลมชนอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดจอก อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

https://drive.google.com/fle/d/1uKgvczp4vd7QDP4MvcougaB9cLdlbPhZ/view?us

p=drivesdk

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 257 / 587



PS65030108 : สบรตโปรตอนไหมตจาบลขถนทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมอมดกดอนสบมช/เครรพองอภดกดอน

ออกแบบผลพตภภณฑฑและสรพอประชาสภมพภนธฑ

การตรวจสอบคลณภาพผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมชโปรตมนไหมผสมนจปาผขปง

รายละเออยด : สบมชโปรตมนไหมผสมนจปาผขปง ประกอบดดวยโปรตมนคลณภาพสมง มมสารตดานอนลมล

ลอพสระชชวยเพพพมสารอาหารใหดเซลลฑทมพสรดาง Collagen และ Elastin ซขพงเปปนสายใยโปรตมนทมพ

ชชวยบจารลงผพวทจาใหดรพปวรอยตชางๆลดลง โปรตมนไหมยภงชชวยตดานแบคทมเรมยลดการอภกเสบดมดซขม

ความชรปนเขดาสมชเซลลฑผพว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ขลนทอง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสบมชโปรตมนไหม อจาเภอบภวใหญช จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : U2T ตจาบลขลนทอง อจาเภอบภวใหญช จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- วางแผนผลพตสบมชโปรตมนไหมใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน สบมชโปรตมนไหมแกดฝปา กระ 

จลดดชางดจา

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการอบรมใหดความรมดการผลพตสพนคดาเครรพองสจาอางใหดมมมาตรฐาน

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมสบมชโปรตมนไหม

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการอบรมใหดความรมดการผลพตสพนคดาเครรพองสจาอางใหดมมมาตรฐาน

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมสบมชโปรตมนไหม

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการอบรมใหดความรมดการผลพตสพนคดาเครรพองสจาอางใหดมมมาตรฐาน

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมสบมชโปรตมนไหม

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 32,000

หนดา 258 / 587



PS65030110 : ไหมทอถดอ ตผองมออพตลพกษณค ผผาไหมตจาบลขถนทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคนพคการทอผดาไหมจากผมดเชมพยวชาญ

การออกแบบตราผลพตภภณฑฑ

ชชองทางการโปรโมทผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมมภดหมมพขลนทอง

รายละเออยด : ผดาไหมทมพดมตดองมมอภลภกษณฑ ผดาไหมบดานหญดาคา ทอมรอทลกผรน ยดอมดดวยสม

ธรรมชาตพ มภดหมมพอยชางพพถมพพถภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ขลนทอง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมหภตถกรรมผดาไหมบดานหญดา อจาเภอบภวใหญช จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : U2T ตจาบลขลนทอง อจาเภอบภวใหญช จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทอผดาไหม นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทาง

ในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 70,000

หนดา 259 / 587



PS65012409 : นจนาพรกกไฮโปรตอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดสรพอออนไลนฑเขดามาชชวยในการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมมมลคชาสมงขมปน

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกไฮโปรตมน

รายละเออยด : อาหารพรปนบดานประเภทเครรพองจพปมชนพดหนขพง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนตะหนพน อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นจปาพรพกไฮโปรตมน เปปนอาหารประจจาถพพนตภปงแตชอดมตจนถขงปปจจลบภน มมการทจาในระดภบกลลชมอาชมพ

และระดภบครภวเรรอน มมทภปงนจปาพรพกเผาและนจปาพรพกปลารดาบอง โดดเดชนในเรรพองรสชาตพ แตชยภงมม

ปปญหาในเรรพองบรรจลภภณฑฑสจาหรภบจจาหนชายและสชงออก จขงอยากพภฒนาในเรรพองบรรจลภภณฑฑใหด

โดดเดชนและมมประสพทธพภาพมากขขปน และพภฒนาปรภบปรลงในเรรพองสมตรของผลพตภภณฑฑเพรพอเพพพม

มมลคชาของสพนคดา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 260 / 587



PS65012479 : กระหรอถปปป บมกนก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

ใชดสรพอออนไลนฑเขดามาชชวยในการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมมมลคชาสมงขมปน

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระหรมพปปป บมพนพ

รายละเออยด : ขนมสจาหรภบทานเลชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอนตะหนพน อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขนมกะหรมพปปป บมพนพเรพพมตดนจากกลลชมกลลชมอาชมพ มมความโดดเดชน ครอมมขนาดเลลกนชาทาน ไสดจะเปปนไสด

ถภพวเหลรองเทชานภปน เพรพอเปปนเอกลภกษณฑของขนม ขายดมมาก แตชในปปจจลบภนคนทจาเหลรอนดอยลง เหตล

เพราะ วภตถลดพบขขปนราคา ไดดกจาไรนดอยลง การปปป นคชอนขดางจะยาก ปปจจลบภนมมเพมยงคลณแมชทรภพยฑคน

เดมยวทมพยภงคงทจาขนมกะหรมพปปป บมพนพ จขงอยากจะพภฒนาสพนคดา เพรพอใหดคนรลชนหลภงไดดมมอาชมพเสรพม 

และเพพพมมมลคชาใหดกภบสพปนคดาใหดมมความโดนเดชน ในตภวสพนคดาและผลพตภภณฑฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 261 / 587



PS65005037 : การพพฒนาผลกตภพณฑคในการผลกตปลารผาบองทรงเครชถอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โทรศภพทฑมรอถรอสจาหรภบการทจาการตลาดแบบออนไลนฑ

คอมพพวเตอรฑพกพาสจาหรภบการออกแบบฉลากผลพตภภณฑฑ

เครรพองซมลสลญญากาศ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบองทรงเครรพอง

รายละเออยด : ปลารดาบองทรงเครรพองมม 2 สมตร ไดดแกช ปลารดาบองทรงเครรพองสมตรโบราณ (

แบบสลก-แบบดพบ) และปลารดาบองทรงเครรพองสมตรกะทพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานชดาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลารดาบองทรงเครรพองเปปนอาหารทดองถพพนทมพจากการนจาปลารดาสภบมาผสมกภบสมลนไพรพรปนบดาน 

จนเกพดเปปนผลพตภภณฑฑทมพไดดจากกลลชมแมชบดานเกษตรกรภายในชลมชน เพรพอใหดเกพดการสรดางรายไดด

ใหดกภบคนในชลมชนโดยจะตชอยอดและพภฒนาผลพตภภณฑฑทมพมมการสรดางกลลชมเดพมในชลมชนใหดมมความ

ทภนสมภย และทจาการพภฒนาระบบการขายผลพตภภณฑฑจากแบบ offine สมชระบบ online 

marketing เพรพอทมพจะสรดางรายไดดและกระจายสพนคดาใหดไดดหลากหลายชชองทาง ทภปงนมปยภงมมการ

พภฒนารมปแบบ packaging ใหดมมความทภนสมภยและดขงดมดความสนใจจากผมดบรพโภคมากยพพงขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 262 / 587



PS65005076 : ปลาสผม (มพจฉาบพลลพงกคทอง)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชชองทางการขายผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน เฟซบลตก ไลนฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑออกแบบโลโกด เชชน canva

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมไรดกดาง

รายละเออยด : ทจามาจากปลาตะเพมยน เปปนปลาเลมปยงจากบชอธรรมชาตพของชาวบดาน เปปน

อาหารประจจาถพพน และสามารถนจาไปเปปนของฝากไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดชานชดาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลาสดมทจามาจากปลาสดทมพหมภกดดวยเกลรอ ขดาวเจดาสลกหรรอขดาวเหนมยวนขพง อาจเตพมสชวนผสมอรพน 

เชชน กระเทมยม จนมมรสเปรมปยว เปปนสพนคดาทมพชชวยสชงเสรพมใหดชาวบดานมมรายไดดในครภวเรรอน และเปปน

การสชงเสรพมใหดชาวบดานเลมปยงปลาในชลมชน เพรพอนจามาจจาหนชายใหดกภบกลลชมปลาสดมเพรพอเปปนการ

หมลนเวมยนรายไดดใหดกภบชลมชนตชอไป

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,400

หนดา 263 / 587



PS65005850 : โครงการกระเปปาผผาทอชถมชผาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook fanpage

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบรมปรชางสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาผดาทอชลมชดาง

รายละเออยด : กระเปปาทมพทจาขขปนจากผดาขาวมดาทมพทออยชางปราณมตและตภดเยลบดดวยฝปมรอของ

กลลชมแมชบดานดอนชลมชดางทมพมมความตภปงใจและตดองการใชดเวลาวชางใหดเปปนประโยชนฑตชอตจาบล 

ดดวยการออกแบบกระเปปาใหดมมความทภนสมภย มมความหลากหลายในการใชดงาน ทภปงสะพายขดาง

เกตๆ หรรอสะพายหลภงแบบลลยๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนทองหลาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กระเปปาผดาทอ ไดดรภบการสนภบสนลนจากทางกระทรวงการอลดมศขกษา วพทยาศาสตรฑ วพจภยและนวภต

กรรม (อว.) องคฑการบรพหารสชวนตจาบลโนนทองหลาง และรดานคดาชลมชนบดานดอนชลมชดาง เพรพอ

แปรรมปผดาขาวมดาทอมรอของกลลชมแมชบดานบดานดอนชลมชดางใหดเปปนเครรพองใชด และเครรพองประดภบ โดย

มมการจภดอบรมการใหดความรมดเกมพยวกภบออกแบบกระเปปา และการขขปนรมปเยลบกระเปปา ใหดมมรมปแบบทมพ

ทภนสมภย สามารถใชดงานไดดหลากหลาย กลลชมเปปาหมายหลภกครอ นภกศขกษา และวภยทจางานทมพมมชชวง

อายล 18 ปปขขปนไป ชชองทางการประชาสภมพภนธฑและจภดจจาหนชายมม 2 ชชองทาง ครอ ออ

นไลนฑ(Facebook ,Tiktok ,Instagram,Shopee) ออฟไลนฑ หนดารดาน (รดานคดาชลมชนบดานดอนชลม

ชดาง)

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,133

หนดา 264 / 587



PS65005854 : โครงการหมอนสมถนไพรเพชถอสถขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

2.  พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

3. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบรมปรชางสพนคดา

1. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook fanpage

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมอนสมลนไพรชลมชดาง

รายละเออยด : หมอนทมพทจาขขปนจากผดาขาวมดาทมพทออยชางประณมตและตภดเยลบดดวยฝปมรอของกลลชม

แมชบดานดอนชลมชดางทมพมมความตภปงใจและตดองการใชดเวลาวชางใหดเปปนประโยชนฑตชอตจาบล และไสด

หมอนยภงทจามาจากสมลนไพรหลากหลายชนพด เชชน ตะไครด ใบมะกรมด ยมคาลพปตภส เปปนตดน ซขพงทจา

ใหดมมกลพพนหอม เกพดความผชอนคลาย ชชวยแกดปปญหาสจาหรภบคนนอนหลภบยาก และยภงลดอาการ

ภมมพแพดทมพเกพดจากไรฝลปนอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนทองหลาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Key Partners

กระทรวงการอลดมศขกษาวพทยาศาสตรฑวพจภยและนวภตกรรม(อว.)

องคฑการบรพหารสชวนตจาบลโนนทองหลาง(อบต.)

รดานคดาชลมชนบดานดอนชลมชดาง

Customer Segments

ทลกเพศ

ชชวงอายล25ขขปนไป

Channels

ออนไลนฑ (Facebook)

ออฟไลนฑ 

ฯลฯ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,372

หนดา 265 / 587



PS65009149 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคผผาฝฝายทอมชอ บผานคบมมตวง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดนวภฒกรรมการแปรรมปเขดามาชชวยเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑและเพพพมความหลาก

หลายใหดกภบผลพตภภณฑฑ

การนจาเทคโนโลยมดดานการตลาดในการโฆษณาและประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานแพลตฟอรฑมอ

อนไลนฑ ไดดแกช Facebook fanpage , Tiktok, Line OA

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมกฝปาย (Hookfaii)

รายละเออยด : 1. ผดาซพพน ลวดลายตชางๆ : ผดาซพพน 1 ผรน ขนาด ความยาว 2 เมตร ความกวดาง 1 

เมตร2. ผดาทอสมพรปน : ผดาทอ 1 ผรน ขนาดความยาว 2 เมตร ความกวดาง 1 เมตร3. เครรพองประดภบ 

: แปรรมปผลพตภภณฑฑจากผดาซพพนเปปนเครรพองประดภบตชางๆ (อยมชในกระบวนการกจาลภงพภฒนา

สพนคดา)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภวใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผดาฝปาย บดานคขมมชวงเปปนผดาฝปายทอมรอแทด ผลพตภภณฑฑจากกลลชมอาชมพในชลมชน มมกระบวนการใน

การทอแบบมาตรฐานและมมการแปรรมปผดาฝปายเปปนเครรพองประดภบตชางๆ อาทพเชชน ตชางหม ยางรภด

ผม ฯลฯ  มลชงเนดนการเพพพมมมลคชา การนจาผดาทมพยภงคดางในคลภงมาแปรรมป และขยายกลลชมลมกคดา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 266 / 587



PS65009642 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑคผผาขาวมผา บผานคบมมตวง ตจาบลบพวใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดชชองทางการขายออนไลนฑและสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook FanPage: หมกฝปาย – ผดาฝปายทอมรอแทด, Line OA: @642riefk และ Tiktok: 

@hookfai

ใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ/แอพพลพเคชภพน Canva, Adobe Photoshop, Adobe IIIustrator 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาขาวมดา

รายละเออยด : เปปนผดาทอมรออเนกประสงคฑ มมรมปทรงสมพเหลมพยมผรนผดา ทจามาจากผดาฝปาย หนขพง

ผรนจะใชดสมหลภกประมาณ 3-6 สม ทอสลภบสมกภนเปปนลายตาราง เนรปอผดามมความหนาและมมสมสภนสวย

งาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บภวใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผดาขาวมดา เนรปอผดาหนาและสมสภนสดใส ทอดดวยมรอ บรรจลภภณฑฑเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม เนดน

จจาหนชายใหดกภบลมกคดากลลชมขดาราชการ มมพฤตพกรรมชอบซรปอของฝาก/ของขวภญใหดกภบผมดอรพน 

ตระหนภกถขง Green Economy โดยจจาหนชายผชานชชองทางการตลาดทภปงออฟไลนฑออนไลนฑใน

ราคาผรนละ 150 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 267 / 587



PS65010264 : ตลาดนพดสอเขอยว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรพอออนไลนฑสชงเสรพมการตลาด  เชชน เพจfacebook

ระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด  canva

แอปใชดตภดตชอภาพหรรอวพดพโอเพรพอใชดในการสชงเสรพมการตลาด capcut

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ระบบขายสพนคดาหรรอบรพการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดนภดสเขมยว

รายละเออยด : ผลภกดภนตลาดชลมชนใหดเปปนตลาดนภดสมเขมยวทมพมมสพนคดาจจาพวกผภกปลอดสารพพษ 

สพนคดาทางการเกษตรและสพนคดาเชพงอนลรภกษฑ ใหดกภบกลลชมลมกคดาภายในและภายนอกชลมชนผชาน

ตลาดนภดสมเขมยวโดยมมการประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑและผมดนจาชลมชนพรดอมทภปงสรดาง

แลนดฑมารฑคใหดกภบชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เสมาใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลภกดภนตลาดชลมชนใหดเปปนตลาดนภดสมเขมยวทมพมมสพนคดาจจาพวกผภกปลอดสารพพษ สพนคดาทางการ

เกษตรและสพนคดาเชพงอนลรภกษฑ ใหดกภบกลลชมลมกคดาภายในและภายนอกชลมชนผชานตลาดนภดสมเขมยว

โดยมมการประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑและผมดนจาชลมชนพรดอมทภปงสรดางแลนดฑมารฑคใหดกภบชลมชน

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,800

หนดา 268 / 587



PS65010532 : นจนาพรกกปลายตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ เชชน facebook

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด เชชน canva

ใชดโปรแกรม Photoshop ในการตกแตชงภาพสพนคดา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกปลายชาง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนจปาพรพกปลายชาง เรพพมจากหนชวยงานพภฒนาชลมชนอจาเภอบภวใหญช มา

สอนการทจานจปาพรพกใหดแกชกลลชมสภมมาชมพบดานหนองหภวชดาง ใหดทจาการทดลองการทจานจปาพรพก

ปลายชาง และไดดแบชงปปนและจภดจจาหนชายใหดแกชคนในชลมชนไดดลพปมรสชาตพนจปาพรพกปลายชาง ความ

อรชอยจากสชวนผสมทมพคภดสรรและผชานกรรมวพธมการผลพตอยชางสะอาด ปลอดภภย ไมชใสชสารกภน

บมด และกลลชมสภมมาชมพไดดพภฒนาสมตรเพพพมเปปนนจปาพรพกปลายชางแมงดา และนรกปลายชาง ชชวย

เพพพมรสชาตพอาหารในทลกๆมรปอของคลณ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เสมาใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พภฒนาและผลภกดภนนจปาพรพกปลายชาง ใหดเปปนทมพนพยมของลมกคดา และหาชชองทางการจภดจจาหนชายทมพ

แขลงแกรชงเพรพอกระจชายสพนคดาไปยภงผมดบรพโภคและขยายนจปาพรพกปลายชางใหดเปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 269 / 587



PS65012030 : ไขตผจา ณ หนองแจผงใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑ

2. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานสรพออพเลลกทรอนพกสฑ 

(Tiktok,Youtube,Facebook,Instagram, Shopee)

1. การแปรรมปใหดเปปนแบบแหดง (ผจาอบแหดง)

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกเผาผจา

รายละเออยด : นจปาพรพกเผาจากไขชผจา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองแจดงใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

“ไขชผจา” หรรอ “ไขชนจปา” พรชนจปาขนาดจพจวทมพอลดมไปดดวยคลณคชาทางอาหารสมง เกพดไดดในแหลชงนจปา

ธรรมชาตพทมพ

สะอาด เปปนแหลชงโปรตมนทมพใชดระยะเวลาสภปนในการเพาะเลมปยง สามารถเกลบเกมพยวผลผลพตไดดอยชาง

รวดเรลวและ

เจรพญเตพบโตไดดดมในสภาพแวดลดอมทมพรชมรรพน 

 ในปปจจลบภนไขชผจาเหลรอนดอยมากในธรรมชาตพ จขงมมการรวมกลลชมเลมปยงไขชผจาในกะละมภงหรรอบชอ

ซมเมนตฑ และนจามา

ตชอยอดใหดสามารถบรพโภคไดดงชายในรมปแบบนจปาพรพกเผาผจา “อรชอยดมมมประโยชนฑแบบเผลด ๆ”

 เมรพอการเลมปยงไขชผจาสามารถสรดางรายไดด ชลมชนจขงเหลนความสจาคภญของการเลมปยงไขชผจาในสระ

ธรรมชาตพมากขขปน

มมความปลอดภภยตชอผมดบรพโภค เปปนการพภฒนาองคฑความรมดในการประยลกตฑใชดวภตถลดพบในทดองถพพนสมช

การพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชลมชนอยชางยภพงยรนตชอไป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 11,340

หนดา 270 / 587



PS65012318 : จพกสานสรผางคถณคตาผรผสรงวพย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

facebook และ เวลบไซตฑตชางๆ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : จภกสานสรดางคลณคชาผมดสมงวภย

รายละเออยด : งานฝปมรอจภกสานจากไมดไผช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองแจดงใหญช อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปปจจลบภนงานเครรพองจภกสานในครภวเรรอนลดนดอยลง คนผลพตเครรพองจภกสานกลนดอยลงไปดดวย เนรพอง

จากมมการนจาพลาสตพกมาทจาอลปกรณฑ ทดแทน พลาสตพกมมราคาถมกแตชสชงผลกระทบกภบสพพงแวด

ลดอมมาก กระดดงไมดไผช ยภงคงถมกใชดเปปนอลปกรณฑในการตภกไขชผจาจากสระเลมปยงธรรมชาตพ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 1,990

หนดา 271 / 587



PS65003394 : โครงการพพฒนาตตอยอดสกนคผานจนาพรกกกากหมรสมถนไพรและเพกถมโอกาสการเขผาถบงสกนคผาผตาน
ชตองทางการตลาดออนไลนค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพชภพน (APPlication) ออกแบบโลโกด

2. การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชวย โดยใชดการตลาดดพจพทภล ใชดสรพอดพจพทภล   เพจ 

facebook   tiktot

3. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกกากหมมสมลนไพร

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพสมาชพกโครงการ ไดดรชวมกภบสมาชพกกลลชมนจปาพรพกกากหมม

สมลนไพร ไดดพภฒนาสมตรขขปนมาโดยใชดสมลนไพรในพรปนทมพเปปนวภตถลดพบหลภกของผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวสะอาด อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตามทมพ อว. ไดดดจาเนพนโครงการ U2T For BCG โดยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภง 

โควพดดดวยเศรษฐกพจ ดดวยโมเดล BCG ซขพงไดดดจาเนพนการขภบเคลรพอนในระดภบตจาบลทภปงนมปมมตจาบลทมพ

เขดารชวมโครงการทภปงเกชาและใหมช จจานวน 7,421 ตจาบล โดยตจาบลหนองบภวสะอาดเปปนหนขพงตจาบลทมพ

เขดารชวมในการขภบเคลรพอน ซขพงในพรปนทมพตจาบลหนองบภวสะอาดมมทรภพยากรทมพมมความโดนเดชนครอ 

สมลนไพรปลอดสาร ทางผมดดจาเนพนงานไดดนจาเอาสมลนไพรมาเปปนสชวนผสมหลภกของผลพตภภณฑฑ ครอ 

นจปาพรพกกากหมมสมลนไพร โดยไดดดจาเนพนจากการพภฒนาสมตรของนจปาพรพกกากหมมสมลนไพรใหดตรง

ตามความตดองการของลมกคดา และพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดทภนสมภยและสามารถเกลบรภกษา

ผลพตภภณฑฑไดดนานขขปน และไดดดจาเนพนการวางแผนดดานการตลาด โดยจภดการตภปงกลลชมสมาชพกภาย

ในตจาบลและผลพตสพนคดาเพรพอจภดจจาหนชายผชานทางสรพอออนไลนฑ Facebook page และทางออ

ฟไลนฑดดวยการวางจภดจจาหนชายในรดานคดาชลมชน เพรพอเพพพมโอกาสการเขดาถขงสพนคดาไดดมากขขปน ตาม

ทมพ อว. ไดดดจาเนพนโครงการ U2T For BCG โดยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภง โควพด

ดดวยเศรษฐกพจ ดดวยโมเดล BCG ซขพงไดดดจาเนพนการขภบเคลรพอนในระดภบตจาบลทภปงนมปมมตจาบลทมพเขดา

รชวมโครงการทภปงเกชาและใหมช จจานวน     7,421 ตจาบล โดยตจาบลหนองบภวสะอาดเปปนหนขพงตจาบลทมพ

เขดารชวมในการขภบเคลรพอน ซขพงในพรปนทมพตจาบลหนองบภวสะอาดมมทรภพยากรทมพมมความโดนเดชนครอ 

สมลนไพรปลอดสาร ทางผมดดจาเนพนงานไดดนจาเอาสมลนไพรมาเปปนสชวนผสมหลภกของผลพตภภณฑฑ ครอ 

นจปาพรพกกากหมมสมลนไพร โดยไดดดจาเนพนจากการพภฒนาสมตรของนจปาพรพกกากหมมสมลนไพรใหดตรง

ตามความตดองการของลมกคดา และพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดทภนสมภยและสามารถเกลบรภกษา

ผลพตภภณฑฑไดดนานขขปน และไดดดจาเนพนการวางแผนดดานการตลาด โดยจภดการตภปงกลลชมสมาชพกภาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,900

หนดา 272 / 587



PS65008298 : โครงการยกระดพบสกนคผาและผลกตภพณฑคขผาวเกรอยบสมถนไพรไทบผานตจาบลหนองบพวสะอาด สรต
การตลาดทอถยพถงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพพอดพจพทภล ไดดแกช  

Facebook fan page,Tiktok

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดแอพพลพเคชภพนออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบสมลนไพรไทบดาน

รายละเออยด : ขดาวเกรมยบสมลนไพรไทบดาน เปปนอมกหนขพงผลพตภภณฑฑทมพทางทมมงาน U2T และ

ประชาชนในพรปนทมพนพยมรภบประทานเปปนของทานเลชน และขดาวเกรมยบยภงมมสชวนผสมของพรช

สมลนไพรในทดองถพพน สามารถจจาหนชายในชลมชนและจจาหนชายผชานสรพอออนไลฟฟและออฟไลฟฟ 

เพรพอสรดางรายไดดใหดกภบคนในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวสะอาด อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตามทมพ อว. ไดดดจาเนพนโครงการ U2T for BCG โดยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภง 

โควพดดดวยเศรษฐกพจ ดดวยโมเดล BCG ซขพงไดดดจาเนพนการขภบเคลรพอนในระดภบตจาบลทภปงนมปมมตจาบลทมพ

เขดารชวมโครงการทภปงเกชาและใหมช จจานวน 7,421ตจาบล โดยตจาบลหนองบภวสะอาดเปปนหนขพงตจาบลทมพ

เขดารชวมในการขภบเคลรพอน ซขพงในพรปนทมพตจาบลมมทรภพยากรทมพมมความโดดเดชนครอ สมลนไพรปลอดสาร 

ทางผมดดจาเนพนงานไดดนจาเอาสมลนไพรมาเปปนสชวนผสมหลภกของผลพตภภณฑฑ ครอ ขดาวเกรมยบ

สมลนไพรไทบดาน โดยไดดดจาเนพนจากการพภฒนาสมตรของขดาวเกรมยบสมลนไพรไทบดานใหดตรงตาม

ความตดองการของลมกคดา พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดทภนสมภย สามารถเกลบรภกษาผลพตภภณฑฑไดดนานขขปน 

และไดดดจาเนพนการวางแผนดดานการตลาด โดยจภดการตภปงกลลชมสมาชพกภายในตจาบลและผลพต

สพนคดาเพรพอจภดจจาหนชายผชานทางสรพอออนไลนฑ Facebook fanpage และทางออฟไลนฑดดวยการวาง

จภดจจาหนชายในรดานคดาชลมชน เพรพอเพพพมโอกาสการเขดาถขงสพนคดาไดดมากขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 273 / 587



PS65006206 : กระเปปาพลาสตกกสานหผวยยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม PR Pro ในการตภดตชอคลพป VDO เพรพอใชดเปปนสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชด Application Canva, ไอบพสเพนทฑ X ในการออกแบบตราผลพตภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการโปรโมทผลพตภภณฑฑ โดยการสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook, YouTube, Line

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาพลาสตพกสานหดวยยาง

รายละเออยด : กระเปปาพลาสตพกสานหดวยยาง เปปนผลพตภภณฑฑทมพสมาชพกในโครงการกภบสมาชพก

กลลชมกระเปปาพลาสตพกสานไดดรชวมกภนพภฒนากระเปปาสานไมดไผชในอตมดใหดเปลมพยนมาใชดนวภต

กรรมการสานกระเปปาแบบใหมช โดยการใชดเสดนพลาสตพกทดแทนและยภงสามารถสานลวดลาย

ไดดหลากหลายรมปแบบใหดเหมาะสมกภบผมดใชด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยยาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

โครงการ U2T For BCGโดยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวยเศรษฐกพจ 

BCG ตามทมพ กระทรวง อว.ไดดมมการเตรมยมความพรดอมและพภฒนาทภกษะใหดกภบประชาชนเพรพอรอง

รภบการฟปป นตภวของประเทศหลภงสถานการณฑโควพด โดยใชดโมเดลเศรษฐกพจ BCG ในการขภบ

เคลรพอน ซขพงพรปนทมพในตจาบลหดวยยางไดดคจานขงถขงการใชดวภสดลทดแทนใหดเกพดประโยชนฑสมงสลดจากอดมต

ไดดมมการจภดสานกระเปปาดดวยไมดไผช เพรพอเปปนของใชดในครภวเรรอน ปปจจลบภนทางตจาบลหดวยยางไดดมม

การปรภบปรลงวภสดลการใชดงานจากไมดไผชเปปนเสดนพลาสตพก เพรพอใหดการใชดงานทมพยาวนาน  อมกทภปงยภง

สามารถจภกสานใหดเปปนลวดลายทมพสวยงานไดด  ทางตจาบลหดวยยางจขงไดดมมนวภตกรรมการจภกสาน

เสดนพลาสตพกเปปนกระเปปาแฟชภพนในรมปแบบตชางๆ เพรพอใหดเหมาะสมแกชผมดใชดงาน และมมชชองทาง

จจาหนชายผชานออนไลนฑ Face book page และออฟไลนฑการวางจภดจจาหนชายในรดานคดาชลมชน

หนชวยงานภาครภฐ เพรพอเพพพมโอกาสการเขดาถขงสพนคดาไดดมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 11,535

หนดา 274 / 587



PS65011025 : นจนาพรกกแมงดา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม PR Pro ในการตภดตชอคลพป VDO เพรพอใชดเปปนสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชด Application Canva, ไอบพสเพนทฑ X ในการออกแบบตราผลพตภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการโปรโมทผลพตภภณฑฑ โดยการสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook, YouTube, Line

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกแมงดา

รายละเออยด : นจปาพรพกแมงดาหดวยยางเปปนผลพตภภณฑฑทมพสมาชพกในโครงการรชวมกภบสมาชพกใน

กลลชม ไดดพภฒนาสมตรนจปาพรพกแมงดาขขปนมาใหมช โดยการนจาแมงดา,ปลาชชอน และสมลนไพรทมพมมใน

พรปนทมพมาเปปนวภตถลดพบหลภก นจาไปสมชผลพตภภณฑฑทมพสอดคลดองกภบทดองถพพน และมมคลณประโยชนฑทาง

โภชนาการ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยยาง อ.บภวใหญช จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

โครงการ U2T For BCG โดยขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวยเศรษฐกพจ 

BCG ตามทมพ กระทรวง อว.ไดดมมการเตรมยมความพรดอมและพภฒนาทภกษะใหดกภบประชาชนเพรพอรอง

รภบการฟปป นตภวของประเทศหลภงสถานการณฑโควพด โดยใชดโมเดลเศรษฐกพจ BCG ในการขภบ

เคลรพอน ซขพงพรปนทมพในตจาบลหดวยยางมมทรภพยากร ครอ ปลาชชอน ทมพมมวพธมการเลมปยงโดยธรรมชาตพจาก

บชอดพน และแมงดา เปปนแมงดาธรรมชาตพ ทมพมมจจานวนมากในพรปนทมพนจามาผสมกภบปลาชชอนเพรพอนจา

ไปสมชผลพตภภณฑฑทมพสอดคลดองกภบทดองถพพน เปปนการถนอมอาหารดดวยการทจาใหดแหดง และใชดวภตถลดพบ

ในชลมชนทมพเปปนสพนคดาออรฑแกนพค มาคลลกเคลดาสชวนผสมใหดเขดากภน ผชานกระบวนการใหดไดดสพนคดาทมพมม

คลณภาพ คลณประโยชนฑทางโภชนาการ เหมาะสจาหรภบแมชบดาน ผมดดมแลสลขภาพ และมมชชองทาง

จจาหนชายผชานออนไลนฑ Facebook page  และออฟไลนฑวางจภดจจาหนชายในรดานคดาชลมชน หนชวย

งานภาครภฐ เพรพอเพพพมโอกาสการเขดาถขงสพนคดาไดดมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 275 / 587



PS65015450 : โครงการเพกถมมรลคตาเสชถอพพบจากตผนกก สกนคผาทจามชอตจาบลโคกกระเบชนอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอพภบจากตดนกกไหลตจาบลโคกกระเบรปอง

รายละเออยด : เสรพอพภบจากตดนกกไหลตจาบลโคกกระเบรปอง ผลพตจากตดนกกเสดนละเอมยด ยดอมสม

และถภกทอลวดลายสวยงาม ทนทาน ใชดงานไดดนาน เหมาะสจาหรภบการพกพา หรรอเปปนของ

ฝากทมพระลขก พภบเกลบงชาย และมม หม หพปว สะดวกตชอการพกพาและจภดเกลบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกกระเบรปอง อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : U2T ตจาบลโคกกระเบรปอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เดพมทมแลดวการผลพตเสรพอพภบจากตดนกกไหลของตจาบลโคกกระเบรปองนภปนเปปนการรวมกลลชมกภนของ

ประชาชนกลลชมเลลกๆโดยสรบทอดมาจากบรรพบลรลษสมชลมกหลาน ไดดสานตชอกภนมาเปปนรลชนๆ จนมม

การรวมตภวกภนทจาเปปนกลลชมการผลพตทมพใหญชขขปนและวางขายภายในชลมชน ทจาใหดชลมชนมมรายไดด

กระจายสมชครภวเรรอน แตชยอดการขายยภงอยมชในเกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชาสภมพภนธฑหรรอ

การโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปากของคนใน

ชลมชนและชลมชนใกลดเคมยง ดภงนภปนทมม U2T โคกกระเบรปองจขงมมแนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจของ

เสรพอพภบจากตดนกกไหลของตจาบลโคกกระเบรปองโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพ

และพรปนทมพใกลดเคมยง และการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ โดยมมการจภดการ

เรพพมตดนจากการรวมกลลชมเปปน Start Up เปปนกพจการขนาดเลลก มมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกร

ไมชซภบซดอน และมมลจาดภบขภปนไมชมาก เพรพอใหดผมดนจากลลชม หภวหนดางาน และสมาชพก

มมความใกลดชพด สามารถพมดคลยแลกเปลมพยนความคพดเหลนระหวชางกภน และกระจายอจานาจการ

ตภดสพนใจเบรปองตดนใหดกภบผมดปฏพบภตพงาน เพรพอใหดการดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพน เพรพอตอบ

สนองความตดองการของลมกคดา และยลคสมภยทมพมมการเปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลว ในสชวนของ

ผลพตภภณฑฑ เรามมแผนในการทมพจะสรดางแบรนดฑและโลโกดทมพมมอภตลภกษณฑของชลมชนและมมการ

พภฒนาบรรจลภภณฑฑหรรอหมบหชอสจาหรภบการขายและพภฒนาระบบการจภดสชงสพนคดาเพรพอเปปนการ

เพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเรา ในดดานการขายเราจะเนดนการขายแบบออนไลนฑโดยจะผลภก

ดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑเปปนหลภก อาทพเชชน Facebook market place, 

Lazada, Shopee, Kaidee เปปนตดน เนรพองจากพรปนทมพตจาบลไมชใชชแหลชงทชองเทมพยวทมพมมผมดคนสภญจร

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 276 / 587



PS65015495 : โครงการเพกถมมรลคตาผผาพพนคอผผาฝฝาย สกนคผาทจามชอตจาบลโคกกระเบชนอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาพภนคอผดาฝปายตจาบลโคกกระเบรปอง

รายละเออยด : ผดาพภนคอผดาฝปายเปปนผดาพภนคอทมพใชดวภตถลดพบจากเสดนใยธรรมชาตพ โดยเปปนการ

ทอมรอ ซขพงเปปนทมพนพยมมากสจาหรภบผมดทมพตดองการใชดสพนคดาทจามรอ ซขพงเปปนการสนภบสนลนการผลพต

สพนคดาจากกลลชมชาวบดาน เพรพอสชงเสรพมใหดประชาชนในชลมชนมมรายไดด ยกระดภบฐานะความเปปน

อยมชใหดดมขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกกระเบรปอง อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : U2T ตจาบลโคกกระเบรปอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผดาพภนคอผดาฝปายของตจาบลโคกกระเบรปองนภปนเปปนการรวมกลลชมกภนของประชาชนกลลชมเลลกๆโดย

สรบทอดมาจากบรรพบลรลษสมชลมกหลาน ไดดสานตชอกภนมาเปปนรลชนๆ 

จนมมการรวมตภวกภนทจาเปปนกลลชมการผลพตทมพใหญชขขปนและวางขายภายในชลมชน ทจาใหดชลมชนมมรายไดด

กระจายสมชครภวเรรอน แตชยอดการขายยภงอยมชในเกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชาสภมพภนธฑหรรอ

การโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปากของคนใน

ชลมชนและชลมชนใกลดเคมยง ดภงนภปนทมม U2T โคกกระเบรปองจขงมมแนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจของผดา

พภนคอผดาฝปายของตจาบลโคกกระเบรปองโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพและพรปนทมพ

ใกลดเคมยง และการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ โดยมมการจภดการเรพพมตดน

จากการรวมกลลชมเปปน Start Up เปปนกพจการขนาดเลลก มมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกรไมชซภบ

ซดอน และมมลจาดภบขภปนไมชมาก เพรพอใหดผมดนจากลลชม หภวหนดางาน และสมาชพกมมความใกลดชพด สามารถพมด

คลยแลกเปลมพยนความคพดเหลนระหวชางกภน และกระจายอจานาจการตภดสพนใจเบรปองตดนใหดกภบผมดปฏพบภตพ

งาน เพรพอใหดการดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพน เพรพอตอบสนองความตดองการของลมกคดาและ

ยลคสมภยทมพมมการเปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลว ในสชวนของผลพตภภณฑฑ เรามมแผนในการทมพจะสรดางแบ

รนดฑและโลโกดทมพมมอภตลภกษณฑของชลมชนและมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑหรรอหมบหชอสจาหรภบการขาย

และปรภบปรลงกระบวนการจภดสชงสพนคดาเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเรา ในดดาน

การขายเราจะเนดนการขายแบบออนไลนฑโดยจะผลภกดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออ

นไลนฑเปปนหลภก อาทพเชชน Facebook market place, Lazada, Shopee, Kaidee เปปนตดน เนรพอง

จากพรปนทมพตจาบลไมชใชชแหลชงทชองเทมพยวทมพมมผมดคนสภญจรมากแตชกลมมการขายแบบออฟไลนฑโดยเปปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 1,700

หนดา 277 / 587



PS65008037 : กลผวยตากธพญพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางทางการขายผชานสรพออพเลลกทรอนพกสฑ สรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook fan page

ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน ออกแบบโลโกด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยตากธภญพรช

รายละเออยด : กลดวยตากทมพผชานการอบจากพลภงงานแสงอาทพตธฑและธภญพรชทมพมมประโยนชฑไมม

เจรอสม ไมชใสชสารกภดบมด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชชอระกา อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ธลรกพจขายผลพตภภณฑฑกลดวยตากเปปนธลรกพจทมพสรดางจากประชาชนในชลมชนเกพดจากการประชาชน

ตดองการมมรายไดดเสรพมและผลผลพตทางการเกษตรมมจจานวนมากจขงมมการรพเรพพมการแปรรมปมา

เปปนผลพตภภณฑฑกลดวยตากภาพในการขายของเราจภดเปปนบรรจลภภณฑฑใสชกลชองถนภดตชอการจภบ

จชายไดดสะดวกจภดเปปนการเปปนของฝากไดด เพรพอการขายและโปรโมทสพนคดาจากประชาชนในพรปนทมพ

ใหดเปปนทมพรมดจภกทภปงในชลมชนและนอกชลมชน นอกจากนมปยภงมมบรพการตภปงแตชการใหดขดอมมลสพนคดาตลอด

จนบรพการหลภงการขาย สรดางลมกคดาระยะยาว เพรพอกระตลดนยอดขาย เปปนการเพพพมรายไดดและสรดาง

ธลรกพจชลมชนทมพยภพงยรน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 500

หนดา 278 / 587



PS65008159 : ขผาวกลผองปลอดภพย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพตอล ไดดแกช 

Facebook Fanpage U2T ตจาบลชชอระกา

การพภฒนาชชองทางจภดรดานขายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวกลดองปลอดภภย

รายละเออยด : ขดาวกลดองทมพมมคลณภาพ ปลอดสารพพษ เปปนการเพพพมมมลคชาผลพตภภณฑฑเดพมทมพเปปน

ขดาวเปลรอก สมชการแปรมปเปปนขดาวกลดองทมพมมคลณคชาทางอาหารมมประโยชนฑ และมมความตดองการทมพ

จะตชอยอดในการพภฒนาผลพตภภณฑฑ ในรมปแบบขดาวกลดองปลอดภภย ทมพมมการซมนเปปนถลงขนาด 8 

นพปว x 12 นพปว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชชอระกา อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การออกแบบผลพตภภณฑฑขดาวกลดอง ซขพงมมกระบวนการผลพตมาจากเกษตรกรในชลมชน การทจานา

ขดาวปลอดสารพพษ โดยยขดหลภกปรภชญาเศรษฐกพจพอเพมยง เพรพอใหดขดาวสจาหรภบการบรพโภคอยชาง

ปลอดภภย ไรดสารพพษ รภกษาสลขภาพและสพพงแวดลดอม เพรพอการขายและโปรโมทสพนคดาจาก

เกษตรกรในพรปนทมพใหดเปปนทมพรมดจภกทภปงในชลมชนและนอกชลมชน นอกจากนมปยภงมมบรพการตภปงแตชการใหด

ขดอมมลสพนคดาตลอดจนบรพการหลภงการขาย สรดางลมกคดาระยะยาว เพรพอกระตลดนยอดขาย เปปนการ

เพพพมรายไดดและสรดางธลรกพจชลมชนทมพยภพงยรน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 300

หนดา 279 / 587



PS65011424 : หพตกรรมจพกสานบผานเหลชถอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การเพพพมชชองทางการขายออนไลนฑ ไดดแกช facebook

การใชดแอปพลพเคชภนในการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หภตกรรมจภกสานบดานเหลรพอม

รายละเออยด : เสรพอขนาด S/M/L , จานรองแกดว ขนาด 3 นพปว , แผชนรองจานขนาด 30 x 45 

ซม. มมความโดดเดชน เปปนหภตกรรมพรปนบดาน เอกลภกษณฑทดองถพพน ใชดในครภวเรรอนและนอกครภว

เรรอน เสรพอสจาหรภบปมนภพง-นอน, แผชนรองจาน/แกดว สจาหรภบรองจานชามและแกดวนจปา ทภปงยภงเปปน

เปปนของฝากจากทดองถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานเหลรพอม อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การออกแบบสพนคดาและผลพตภภณฑฑเพรพอการขายและโปรโมทสพนคดาจากเกษตรกรทมพมมการแปรรมป

สพนคดาใหดมมการใชดงานทมพหลากหลายใหดเปปนทมพรมดจภกทภปงในชลมชนและนอกชลมชน นอกจากนมปยภงมม

บรพการตภปงแตชการใหดขดอมมลสพนคดาตลอดจนบรพการหลภงการขายเพรพอสรดางลมกคดาระยะยาวทภปงนมปยภง

เจาะกลลชมลมกคดาทมพหลากหลายเปปนการเปปดตลาดใหมชใหดสพนคดาและคนในชลมชน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 280 / 587



PS65011493 : ปลาเคมมตากแหผงบผานเหลชถอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ซมนบรรจลภภณฑฑ

การใชดแอปพลพเคชภนในการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาเคลมตากแหดงบดานเหลรพอม

รายละเออยด : บรรจลภภณฑฑขนาด 8 นพปว X 12 นพปว ซมนถลงบรรจลภภณฑฑ มม Logo อภตลภกษณฑชลมชน 

ความโดดเดชน ปลอดภภยตชอผมดอลปโภคบรพโภคจากแหลชงนจปาธรรมชาตพโดยตรงเปปนปลาเคลม

แหดงทมพมมการผลพตอยชางถมกสลขลภกษณะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานเหลรพอม อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การออกแบบผลพตภภณฑฑเพรพอการขายและโปรโมทสพนคดาจากเกษตรกรในพรปนทมพใหดเปปนทมพรมดจภกทภปงใน

ชลมชนและนอกชลมชน นอกจากนมปยภงมมบรพการตภปงแตชการใหดขดอมมลสพนคดาตลอดจนบรพการหลภงการ

ขาย สรดางลมกคดาระยะยาว เพรพอกระตลดนยอดขาย เปปนการเพพพมรายไดดและสรดางธลรกพจชลมชนทมพ

ยภพงยรน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 281 / 587



PS65008162 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคหผวยชงโค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด : พภฒนาโลโกดและบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยเหมาะกภบการเปปนของฝาก และไมช

แตกหภกขณะขนสชง

นวภตกรรม : ปรภบสมตรทองมดวนใหดความมเขดมขดนของกะทพมมกลพพนหอมเพพพมเนรปอสภมผภสดดวยกลดวย

สลก รสหวานมภนพอดม

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ทองมดวน (Crispy roll)

รายละเออยด : ทองมดวน (crispy roll) เปปนขนมทมพคนไทยมภกใหดเปปนของขวภญเนรพองดดวยชรพอทมพสรพอ

ถขงการมภพงมม  มมลภกษณะเปปนแผชนมดวนทรงกลม และกรอบ จลดเดชนของทองมดวนหดวยชงโค อยมชทมพ

ความมเขดมขดนของกะทพมมกลพพนหอมเพพพมเนรปอสภมผภสดดวยกลดวยสลก รสหวานมภนพอดมทภปงไดดรภบคภด

สรรเปปนสพนคดาโอทอปประจจาตจาบล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงโพธพธ อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจหดวยชงโค

ออนไลนค : กลลชมวพสาหกพจหดวยชงโค

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Customer Segment –  กลลชมคนทภพวไปทมพนพยมรภบและชรพนชอบรภบประทานขนมทองมดวน และกลลชม

คนทมพอาศภยภายชลมชน โดยมมอายลประมาณ 30-60 ปป เพราะเปปนขนมดภพงเดพมแตชโบราณ ผมดใหญช

นพยมรภบประทานเลชน หรรอเปปนของฝากตามเทศกาล และมมพชอคดาแมชคดาคนกลางซรปอไปขายตชอ

Costomer Relationships – มมการบรพการหลภงการขายและตพดตามผลความพขงพอใจในสพนคดา

ของลมกคดา เชชนการเชลคสภาพสพนคดาเมรพอสชงถขงมรอลมกคดาและถามถขงความพขงพอใจในตภวสพนคดา

หลภงจากทมพลมกคดาไดดรภบประทานแลดว แลดวนจาผลการตพดตามมาชชวยในการ review สพนคดา และการ

จภดโปรโมชภพนซรปอครภปงแรก 3 กระปลกแถมฟรม 1 กระปลก เพรพอกระตลดนยอดขายใหดลมกคดาใหมชไดดลองซรปอ

ไปรภบประทาน แลดวมมสชวนลด10%ลดสมงสลด100บาทใหดกภบลมกคดาเกชาเพรพอทมพจะไดดกลภบมาซรปอซจปา 

Channels – จจาหนชายบนเพจFacebook ชรพอกลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหดวยชงโค และจจาหนชายทมพ

บดานหดวยชงโคซขพงเปปนกลลชมวพสาหกพจชลมชน

Value Propositions – คลณคชาทมพลมกคดาไดดรภบครอ ความกรอบอรชอยของขนมทองมดวน มมความ

หอมและรสชาตพเขดมขดนของกะทพ รสชาตพหวานมภนพอดม ทานเพลพน และสพนคดาไดดรภบเลรอกใหดเปปน

สพนคดาโอทอปประจจาตจาบลสามารถนจาไปเปปนของฝากตามเทศกาลหรรอโอกาสตชางๆไดด 

Key Activities – กระบวนการผลพตเรพพมจากการเลรอกวภตถลดพบ ใชดนจปาตาลมะพรดาวและกะทพอยชาง

ดมเพรพอความหอม 

แลดวนจาไปสมชขภปนตอนการผลพต การบรรจล การจภดสชง และนจาขภปนตอนเหลชานมปมาสรดางคอนเทนตฑใน

การโปรโมทและ

การจภดจจาหนชาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 282 / 587



PS65008425 : พพฒนาผลกตภพณฑคหผวยชงโค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด : พภฒนาโลโกดและบรรจลภภณฑฑกลดวยเบรกแตกนจปามภนตจพา

เทคโนโลยม : ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

นวภตกรรม : พภฒนาขภปนตอนการแปรรมปกลดวยเบรกแตกนจปามภนตจพา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยเบรกแตกนจปามภนตจพา (Low fat banana chip)

รายละเออยด : กลดวยเบรกแตกนจปามภนตจพา(Lowfatbananachip)เปปนผลพตภภณฑฑทมพมมรสชาตพ

หวานตามธรรมชาตพกรอบอรชอยเปปนการแปรรมปจากกลดวยซขพงเปปนวภตถลดพบทมพมมจจานวนมากและ

หาไดดงชายในชลมชนและไดดรภบคภดสรรเปปนสพนคดาโอทอปประจจาตจาบลกลดวยเบรกแตกนจปามภนตจพา 

(Low fat banana chip) เปปนผลพตภภณฑฑจากกลดวยโดนนจากลดวยนจปาหวดาสายพภนธฑมะลพอชอง

ระยะดพบทมพแกชเตลมทมพนจามาปลอกเปลรอกแลดวบชมใหดสลกเพรพอใหดมมรสหวานอมเปลมพยวเลลกนดอย ยภง

ผลใหดการฝานกลดวยทจาไดดงานแผชนกลดวยมมความบางสมจพาเสมอ เมรพอผชานการทอดดดวยไฟอชอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงโพธพธ อ.บดานเหลรพอม จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหดวยชงโค

ออนไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหดวยชงโค

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพมมอายล 25-60 ปป ซขพงมมความชอบในการทาน

ขนมกลดวยเบรกแตก และซรปอไปเปปนของฝากตามเทศกาล และยภงมมกลลชมของพชอคดาแมชคดาคน

กลางทมพซรปอเพรพอไปขายตชอ

Costomer Relationships – มมการบรพการหลภงการขายและตพดตามผลความพขงพอใจในสพนคดา

ของลมกคดา เชชนการเชลคสภาพสพนคดาเมรพอสชงถขงมรอลมกคดาและถามถขงความพขงพอใจในตภวสพนคดา

หลภงจากทมพลมกคดาไดดรภบประทานแลดว แลดวนจาผลการตพดตามมาชชวยในการ review สพนคดา และการ

จภดโปรโมชภพนซรปอครภปงแรกจภดสชงฟรมเพรพอกระตลดนยอดขายใหดลมกคดาใหมชไดดลองซรปอไปรภบประทาน 

แลดวมมสชวนลด10%ลดสมงสลด100บาทใหดกภบลมกคดาเกชาเพรพอทมพจะไดดกลภบมาซรปอซจปา 

Channels – จจาหนชายบนเพจFacebook ชรพอกลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหดวยชงโค และจจาหนชายทมพ

บดานหดวยชงโคซขพงเปปนกลลชมวพสาหกพจชลมชน

Value Propositions – คลณคชาทมพลมกคดาไดดรภบครอ ทานแทนขนมขบเคมปยวไดด มมประโยชนฑ ทจาจาก

กลดวยแทดๆไมชอดวนเพราะไมชมมนจปาตาลและมมนจปามภพนทมพตจพาเนรพองจากสพนคดาไดดผชานการสลภดนจปามภน และ

สพนคดาไดดรภบเลรอกใหดเปปนสพนคดาโอทอปประจจาตจาบลสามารถนจาไปเปปนของฝากตามเทศกาลหรรอ

โอกาสตชางๆไดด 

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการคภดเลรอกกลดวยทมพมมขนาดพอดมไมชเลลกมากจน

เกพนไป กลดวยตดองแกชจภดไมชใชดกลดวยอชอนแลดวนจาไปสมชขภปนตอนการผลพต การบรรจล การจภดสชง แลดว

นจาขภปนตอนเหลชานมปมาสรดางคอนเทนตฑในการโปรโมทและการจภดจจาหนชาย

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย วภตถลดพบทมพใชดในการผลพตกลดวยเบรก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,400

หนดา 283 / 587



PS65077109 : โครงการกระทถตมรายอาหารสพตวค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

อาหารสภตวฑ

การออกแบบตราสพนคดา

การขายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   เทคโนโลยมพภฒนาคลณภาพทางอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระทลชมรายอาหารสภตวฑ

รายละเออยด : เปปนอาหารโคและกระบรอทมพผสมจากวภตถลดพบบางสชวนทมพสามารถหาไดดจากใน

ทดองถพพนเอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระทลชมราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1)ดดานผลพตภภณฑฑใหดความสจาคภญการออกแบบทมพทภนสมภย 2)ดดานราคาตดองมมความเหมาะสมกภบ

คลณภาพของสพนคด และมลชงเนดนกลยลทธฑการลดราคา 3)ดดานการสชงเสรพมการตลาดพขงพอใจดดาน

การไดดรภบสชวนลดมมการใหดของสมนาคล ณของแถม 4)ดดานกระบวนการใหดบรพการพขงพอใจใน

ระบบการบรพการทมพมมความทภนสมภย 5)ดดานชชองทางการจภดจจาหนชายมมความคพดเหลนวชารดานทมพตภปงอยมช

ในตภวเมรองสชงผลใหดเกพดการรภบรมดและภาพลภกษณฑทมพดมของตราสพนคดา 6)ดดานบลคคลพขงพอใจกภบ

พนภกงานขายทมพมมความสลภาพอชอนนดอม กระตรอรรอรดนทมพ จะ

ใหดบรพการ และ 7) ดดานลภกษณะทางกายภาพใหดความสจาคภญในดดานการตกแตชงรดานสะอาด สวย

งาม เปปนระเบมยบ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 284 / 587



PS65077110 : โครงการขผาวหอมมะลกกระทถตมราย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

คภดขนาดเมลลดขดาวสาร

การออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

การขายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะลพ 105 โรงสมชลมชนกระทลชมราย

รายละเออยด : เปปนขาวหอมมะลพ 105 ในชลมชน ผชานการปลมกและสม บรรจลในบรรจลภภณฑฑทมพออก

แบบตราสพนคดาโดยสมาชพกในกลลชมนาแปลงใหญชและโรงสมชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระทลชมราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : โรงสมชลมชนกระทลชมราย

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

หาวพธมทจาใหดผลพตภภณฑฑไดดคลณภาพ ครอบรรจลภภณฑฑนชาสนใจ เพพพมชชองทางในการจภดจจาหนชาย  โดย

มมการออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา เพพพมชชองทางการจจาหนชาย

สพนคดาทภปงแบบออฟไลนฑและแบบออนไลนฑ  อมกทภปงยภงมมการออกบมธรดานคดาตามสถานทมพราชการ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 285 / 587



PS65077111 : ผผาทอมชอหนองเดกถน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบตราสพนคดา

การขายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : TEENDANG ณ หนองเดพพน

รายละเออยด : มมลภกษณะเปปนผดาผรนและผลพตภภณฑฑ ทอดดวยมรอ ลวดลายสวยงามมมความเปปน

เอกลภกษณฑทมพสะทดอนใหดเหลนความงามของความเปปนไทย มมหลากหลายสมสภนและลวดลายทมพแตก

ตชางกภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระทลชมราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1)ดดานผลพตภภณฑฑใหดความสจาคภญการออกแบบทมพทภนสมภย 2)ดดานราคาตดองมมความเหมาะสมกภบ

คลณภาพของสพนคดาและมลชงเนดนกลยลทธฑการลดราคา 3)ดดานการสชงเสรพมการตลาดพขงพอใจดดาน

การไดดรภบสชวนลดมมการใหดของสมนาคลณของแถม 4)ดดานกระบวนการใหดบรพการพขงพอใจในระบบ

การบรพการทมพมมความทภนสมภย 5)ดดานชชองทางการจภดจจาหนชายมม

ความคพดเหลนวชารดานทมพตภปงอยมชในตภวเมรองสชงผลใหดเกพดการรภบรมดและภาพลภกษณฑทมพดมของตราสพนคดา 

6)ดดานบลคคลพขงพอใจกภบพนภกงานขายทมพ มมความสลภาพอชอนนดอม กระตรอรรอรดนทมพจะใหดบรพการ 

และ 7) ดดานลภกษณะทางกายภาพ ใหดความสจาคภญในดดานการตกแตชงรดานสะอาด สวยงาม เปปน

ระเบมยบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 286 / 587



PS65007521 : พรกกนจนามพนหนองแสง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาของทางจภดจจาหนชายในการตลาดดพจพทภล

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยการใชดสรพอดพจพทภล 

ไดดแกช Facebook fan page พรพกนจปามภน Homemade by บดานหนองแสง

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกนจปามภน Homemade by บดานหนองแสง

รายละเออยด : พรพกนจปามภนทมพแปรรมปจากพรพกปปนในชลมชน มมรสชาตพเฉพาะตภว หอม อรชอย ใน

สชวนของพรพกนจปามภนจะมมกลพพนหอมจากพรพกปปนและนจปามภนงาทมพชมรสชาตพใหดอรชอยมากขขปน นอก

จากนมปพรพกนจปามภนสามารถทานคมชกภบเมนมอาหารอรพนๆไดดมากมายหลายอยชาง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สรบเนรพองจากกลลชมเกษตรกรปลมกพรพก หมมชทมพ 3 บดานหนองแสง ทางกลลชมไดดจจาหนชายพรพกสดซขพง

สามารถจจาหนชายไดดเฉพาะผลผลพตรลชนทมพ 1 และ 2 หลภงจากรลชนทมพ 2 เปปนตดนไป ผลผลพตทมพไดดครอพรพก

ทมพรมปทรงไมชสวยงาม เกษตรจขงเกลบพรพกรลชนหลภงนจาไปตากแหดงและไมชสามารถจจาหนชายไดดเพราะ

เนรพองดดวยราคาผลผลพตทมพไมชสมเหตลสมผล ทางกลลชมจขงมมแนวคพดทมพจะพภฒนาพรพกแหดงมาแปรรมป

เปปนพรพกนจปามภนเพรพอเพพพมมมลคชาและสามารถจภดจจาหนชายในหลากหลายชชองทาง เชชน ตลาดออ

นไลนฑและออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 36,000

หนดา 287 / 587



PS65007549 : ออกแบบบรรจถภพณฑคปลารผาบอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. เปปนการถนอมอาหาร ใหดสามารถเกลบไวดรภบประทานไดดนาน และใชดทรภพยากรทดองถพพนทมพมมอยมช

ในชลมชน เพพพมมมลคชาใหดกภบวภตถลดพบ

2. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ จภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล / โฆษณา

3. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาบอง homemade By กลลชมแมชบดานหนองกรด

รายละเออยด : ปลารดาบอง homemade By กลลชมแมชบดานหนองกรด มมรสชาตพเปปนเอกลภกษณฑ

เฉพาะตภวครอไมชดจา ไมชใสชสารกภนบมดและทมพสจาคภญเกลบไดดนานประมาณ 2 สภปดาหฑ หรรอ ถดาเกลบใน

ทมพเยลนจะอยมชไดด 1 เดรอนและทมพสจาคภญเกลบไดดนาน ประมาณ 2 สภปดาหฑ หรรอ ถดาเกลบในทมพเยลนจะอยมช

ไดดถขง 1เดรอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกกลาง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

https://drive.google.com/fle/d/1hhpXD7ljiGvbb4wZ-qC_Mjz9gj9pJZ9K/view?usp

=sharing

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 21,000

หนดา 288 / 587



PS65008345 : โครงการผผาไหมพชนนเมชองดอนมพน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน บรรจลภภณฑฑ และ Brand

องคฑความรมดการเพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ แบบ Online ผชานชชอง Facebook เพจ 

Line

องคฑความรมดการใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมตจาบลดอนมภน

รายละเออยด : ผดาไหมตจาบลดอนมภนไดดมาจากการทอเสดนไหมใหดปรากฏลวดลายตชางๆ เชชน 

ลายไทย ลายสภญลภกษณฑประจจาทดองถพพน มาถชายทอดโดยการทอผดาไหม โดยฝปมรอและ

ภมมพปปญญาของชาวบดาน ผดาไหมสามารถนจาไปประยลกตฑไดดหลายอยชาง เชชนตภดเปปนเสรปอผดา 

กระเปปา ผดาพภนคอ เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดอนมภน อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานแมชหนมพภนธฑ

ออนไลนค : ดอนมภน Marketing Online

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. Customer segment กลลชมขดาราชการ ประชาชนทภพวไป กลลชมแมชบดาน พชอคดาคนกลาง

2. Value proposition  พภฒนาออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปนทมพรมดจภก

มาขขปน ,การเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาผชานชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ และชชองทางการขาย

ออนไลนฑ อรพนๆ

3. Customer relationship  คลณภาพของสพนคดา , แพจเกจจพปงทภนสมภย และนชาสนใจ, มมการนจา

เสนอสพนคดาทางออนไลนฑและสอบถาม ความพขงพอใจจากลมกคดา

4. Channels ชชองทางการขาย Off-line ขายสพนคดาผชานทางหนดารดาน ชลมชนใกลดเคมยงจจาหนชายทมพ

งานกาชาด งานสตรม , ชชองทางการขาย On-line ผชาน Facebook เพจ Line

5. Key partners คลณแมชหนมพภน จภนทพชภย , สมาชพกในกลลชมผดาไหม , กรมสชงเสรพมหมชอนไหม , 

มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน (มทร.) , โครงการมหาลภยสมชตจาบล(U2T) 

6. Key activities พภฒนาและออกแบบแพคเกจจพปงใหดเปปนทมพนชาสนใจของตลาดและเปปนทมพรมดจภก

มากขขปน , การพภฒนาการขาย ชชองทางการขายออนไลนฑ เพพพมมมลคชาของผลผลพต

7. Key resources +  วภตถลดพบ (ใบหมชอน  ตภวหมชอน เสดนไหม สมยดอม) , แรงงาน , ทลน , ผมดประกอบ

การ

8. Cost structure ตดนทลน  คชาวภตถลดพบ ,  ตดนทลนตภวแปร  วภสดลอลปกรณฑในการผลพต  คชาใชดจชายใน

การขนสชง  คชาบรรจลภภณฑฑ  คชาโฆษณา

9. Revenue streams   รายไดดจากการจจาหนชายผดาไหม Off-line On-line , รายไดดจากการเพพพม

มมลคชาของสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 289 / 587



PS65008374 : โครงการหมวกสานจากกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

องคฑความรมดการใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน ออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดการเพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ แบบ Online ผชานชชอง Facebook เพจ 

Line

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมวกจภกสานจากตดนกก

รายละเออยด : หมวกจากตดนกกตจาบลดอนมภน เปปนผลพตภภณฑฑภมมพปปญญาชาวบดานชนบท  ทมพใชด

เวลาวชางจากการทจาไรชทจานามาสานหมวกจากตดนกก ผลพตภภณฑฑหมวกจากตดนกกนจาเอาตดน

กกมาแปรสภาพ ยดอมสมตดนกก จนถขงขภปนตอนการขขปนพพมพฑสานหมวกทมพเสรลจสมบมรณฑ หมวก

จากตดนกกของบดานดอนมภนมมลวดลายโดดเดชนท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดอนมภน อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานแมชแปป

ออนไลนค : ดอนมภน Marketing Online

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. Customer segment  กลลชมขดาราชการ , ประชาชนทภพวไป , พชอคดาคนกลาง

2. Value proposition  พภฒนา Brand ใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปนทมพรมดจภกมาขขปน , การเรมยนรมดการ

จจาหนชายสพนคดาผชานชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ และชชองทางการขายออนไลนฑ 

   อรพนๆ

3. Customer  relationship  พภฒนา Brand ใหดเปปนทมพนชาสนใจ , มมการนจาเสนอสพนคดาทางออ

นไลนฑและสอบถามความพขงพอใจจากลมกคดา

4. Channels  ชชองทางการขาย Off-line ขายสพนคดาผชานทางหนดารดานจภดจจาหนชายทมพบดาน , ชชอง

ทางการขาย On-line  ผชาน Facebook เพจ , Line

5. Key partners  เกษตรผมดปลมกตดนกก , รดานคดานชลมชน  , หนชวยงานราชการ เชชน องคฑการ

บรพหารสชวนตจาบล

6. Key activities  พภฒนา Brand ใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปนทมพนชารมดจภกมากขขปน ,  การพภฒนาการ

ขาย ชชองทางการขายออนไลนฑ เพพพมมมลคชาของผลผลพต

7. Key resources  วภตถลดพบ (ตดนกก สมยดอมตดนกก คชาพพมพฑ)  , ทลน  , ผมดประกอบการ

8. Cost structure  ตดนทลน  วภสดลอลปกรณฑในการผลพต  , ตดนทลนตภวแปร  คชาวภตถลดพบ  คชานามบภตร

กระดาษ คชาใชดจชายในการขนสชง คชาโฆษณา

9. Revenue streams  รายไดดจากการจจาหนชายหมวกจากตดนกก Off-line On-line , รายไดด

จากการเพพพมมมลคชาของสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 290 / 587



PS65008406 : ไมผกวาดรพกษคโลก u2t ตลาดไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด,รมปรชางสพนคดา ไดดแกช โปรแกรม 

canva,photoshop

เทคโนโลยมทมพใชดในการตภดเสดนพลาสตพก

เพพพมชชองทางการขายผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช เพจ เฟซบลตก

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมดกวาดรภกษฑโลก U2T ตลาดไทร

รายละเออยด : “ไมดกวาดรภกษฑโลก U2T ตลาดไทร” โดยไมดกวาดทจาจากขวดพลาสตพก ทมพชชวย

ลดปรพมาณขยะเปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอม เปปนผลพตภภณฑฑจากขยะทมพสามารถ recycle นจามา

ออกแบบเปปนผลพตภภณฑฑสพนคดาทมพสรดางรายไดดใหดแกชชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

 “ไมดกวาดรภกษฑโลก U2T ตลาดไทร” โดยไมดกวาดทจาจากขวดพลาสตพก ทมพชชวยลดปรพมาณขยะ

เปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอม เปปนผลพตภภณฑฑจากขยะทมพสามารถ recycle นจามาออกแบบเปปน

ผลพตภภณฑฑสพนคดาทมพสรดางรายไดดใหดแกชชลมชนชชองทางการขาย การขายหนดารดานและการขายออ

นไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 291 / 587



PS65008539 : แชมพรสมถนไพรออรคแกนกกตลาดไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑและโลโกดสพนคดา

การแปรรมปพรชสมลนไพรเปปนผลพตภภณฑฑแชมพมสมลนไนพออรฑแกนพก

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑและโลโกดสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แชมพมสมลนไพรออรฑแกนพกตลาดไทร

รายละเออยด : แชมพมสมลนไพรออรฑแกนพกตลาดไทร เปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดวภตถลดพบจากสมลนไพร

พรปนบดานทมพมมในชลมชนและมมการปลมกในลภกษณะเกษตรอพนทรมยฑ นจามาสมชการแปรมปเปปนแชมพม

สมลนไพรทมพจะชชวยลดสารตกคดางแกชรชางกาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แชมพมสมลนไพรออรฑแกนพกตลาดไทร เปปนผลพตภภณฑฑทมพใชดวภตถลดพบจากสมลนไพรพรปนบดานทมพมมใน

ชลมชนและมมการปลมกในลภกษณะเกษตรอพนทรมยฑ นจามาสมชการแปรมปเปปนแชมพมสมลนไพรทมพจะชชวยลด

สารตกคดางแกชรชางกาย กลลชมลมกคดาทภพวไปจะเปปนวภยทจางานทมพมมอายล 25-60 ปป ประชาชนทภพวไปภาย

ในชลมชน และหนชวยงานรภฐและเอกชนภายในชลมชน ชชองทางการขายประกอบไปดดวย การขาย

หนดารดานและการขายออนไลนฑผชานชชองทางสรพอออนไลนฑตชางๆ โดยแชมพมสมลนไพรออรฑแกนพ

กตลาดไทรมมบรรจลภภณฑฑทมพสวยงาม และราคาถมก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 292 / 587



PS65015208 : โครงการขผาวเกรอยบเหมด โคกลตามฟารคม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสรดางและออกแบบบรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา และฉลากสพนคดา

วพธมการถนอมอาหาร จากการแปรรมปเหลดใหดเปปนขดาวเกรมยบเหลด

ชชองทางการขายแบบ Online

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบเหลด โคกลชามฟารฑม

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเหลดเปปนแหลชงรายไดดใหมชของคนในชลมชน โดยโครงการนมปจะนจาเหลด

สดทมพไดดจากกดอนเชรปอเหลดมาแปรรมปเปปนขดาวเกรมยบเหลด เพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาสพนคดา สรดาง

บรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา ฉลากสพนคดาและใหดความรมดเกมพยวกภบชชองทางการขาย Online

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทลชงสวชาง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : โคกลชามฟารฑม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083992809233

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ขดาวเกรมยบเหลด

- การแปรรมปจากดอกเหลดมาเปปนขดาวเกรมยบเหลด

- ออกแบบบรรจลภภณฑฑและออกแบบตราสพนคดา, ฉลากสพนคดาใหดสะดลดตาและสวยงาม

- ปรภบปรลงสถานทมพผลพตและสพนคดาไดดรภบคลณภาพและมาตราฐาน (อย.)

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 293 / 587



PS65015254 : โครงการนจนาพรกกปลาดถกยตาง บผานโคกลตาม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การแปรรมป

ชชองทางการขายแบบ Online

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา และฉลากสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกปลาดลกยชาง โคกลชามฟารฑม

รายละเออยด : ซขพงปลาดลกยชางไดดเรพพมมมการนจามาแปรรมปเปปนนจปาพรพกปลาดลกยชาง โดยโครงการ

นมปจะทจาการพภฒนาผลพตภภณฑฑหลภงการแปรรมป พภฒนาบรรจลภภณฑฑ ตราสพนคดา ฉลากสพนคดาและ

ใหดความรมดเกมพยวกภบชชองทางการขาย Online

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ทลชงสวชาง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานโคกลชาม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083992809233

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

นจปาพรพกปลาดลกยชาง

- ปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑ ออกแบบตราสพนคดา และฉลากสพนคดา ใหดสะดลดตาและสวยงาม

- ขยาย/เพพพมชชองทางการจจาหนชายทภปงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

- ใหดองคฑความรมดเกมพยวกภบการขอ อย.

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 294 / 587



PS65015897 : โครงการผผาไหมทอมชอ นางรจา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม : การขายแแบบบออนไลนฑ ออฟไลนฑ

องคฑความรมด : พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช

องคฑความรมด : การถชายภาพเพรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมทอมรอนางรจา

รายละเออยด : บรรจลภภณฑฑผดาไหมทอมรอทมพใชดผลผลพตทางการเกษตรจากชลมชน โดยบรรจล

ภภณฑฑแบบเดพมมองไมชเหลนสชวนของผลพตภภณฑฑทาง ม.จขงทจาบรรจลภภณฑฑแบบใหมชทมพประหยภดและ

สามารถมองเหลนผลพตภภณฑฑไดดชภดเจน ดขงดมดใจผมดซพปอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นางรจา อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผดาทอหนองโจด

ออนไลนค : U2T For BCG ตจาบลนางรจา อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

KeyPartners

-ขายสพนคดาผชานออนไลนฑShopteenii,Facebook

-กพจกรรมออกบมทรชวมกภบจภงหวภดนครราชสมมา

KeyActivities

-การมมสชวนรชวมของคนในชลมชน

-การสรดางเครรอขชายการจภดจจาหนชาย

-การสรดางตลาดออนไลนฑ

-การโฆษณาประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางตชางๆ

KeyResources

-สมลนไพรในชลมชน

-กลลชมชาวบดานทมพรวมตภวกภนเปปนวพสาหกพจชลมชน

-มมแบรดฑของตนเอง

ValuePropositions

-ผลพตภภณฑฑคลณภาพ

-ผลพตภภณฑฑชลมชนทมพมมเรรพองราวความเปปนมาของผลพตภภณฑฑตภปงแตชตดนนจปาถขงปลายนจปา

-ผลพตภภณฑฑมมความเปปนเอกลภกษณฑสวยงามนชาดขงดมดสามารถเลรอกซรปอเพรพอเปปนของฝากไดด

-ราคาไมชแพงจนเกพนไป

-มมการจจาหนชายผชานหลายชชองทาง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 295 / 587



PS65016028 : โครงการเครชถองสจาอางคคสมถนไพรนางรจา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : การคพดคดนสมตรในการทจาเครรพองสจาอาง

เทคโนโลยม : การทจาการตลาดแบบออนไลนฑ/ออฟไลนฑ

เทคโนโลยม : การประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เครรพองสจาอางสมลนไพรนางรจา

รายละเออยด : พภฒนาเครรพองสจาอางสมลนไพรจากวภตถลดพบในทดองถพพนใหดมมมมลคชาสมง โดยการ

ผสม ใบเตย ขพง ขชา และสมลนไพรอรพนๆ เขดาไปในเบสสบมชเพรพอใหดมมกลพพนตชางๆ สามารถลดคชาใชด

จชาย เพรพอนจามาใชดในครภวเรรอน หรรอนจาไปเปปนของชจารชวยในงานตชางๆไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นางรจา อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เครรพองสจาอางสมลนไพรนางรจา

ออนไลนค : U2T For BCG ตจาบลนางรจา อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

KeyPartners

-ขายสพนคดาผชานออนไลนฑShopteenii,Facebook

-กพจกรรมออกบมทรชวมกภบจภงหวภดนครราชสมมา

KeyActivities

-การมมสชวนรชวมของคนในชลมชน

-การสรดางเครรอขชายการจภดจจาหนชาย

-การสรดางตลาดออนไลนฑ

-การโฆษณาประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางตชางๆ

ValuePropositions

-ผลพตภภณฑฑคลณภาพ

-ผลพตภภณฑฑชลมชนทมพมมเรรพองราวความเปปนมาของผลพตภภณฑฑตภปงแตชตดนนจปาถขงปลายนจปา

-ผลพตภภณฑฑมมความเปปนเอกลภกษณฑสวยงามนชาดขงดมดสามารถเลรอกซรปอเพรพอเปปนของฝากไดด

-ราคาไมชแพงจนเกพนไป

-มมการจจาหนชายผชานหลายชชองทาง

KeyResources

-สมลนไพรในชลมชน

-กลลชมชาวบดานทมพรวมตภวกภนเปปนวพสาหกพจชลมชน

-มมแบรดฑของตนเอง

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 296 / 587



PS65010391 : ขผาวหอมมะลกพพนธค ถ 105

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบออนไลนฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ รมปรชางสพพนคดา

สรดางเครรอขชายสรดางมมลคชาใหดกภบชลมชน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะลพพภนธลฑ105

รายละเออยด : ขดาวหอมมะลพ พรดอมออกแบบโลโกด สรดางบรรจลภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเพลด อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ชาวบดานสชวนใหญชทจาอาชมพทจานา โดยพภนธลฑขดาวเปปนขดาวพภนธลฑดม มมลภกษณะอชอนนลชม หอม เปปนขดาว

หอมมะลพพภนธลฑ 105 เปปนขดาวสารคภดเมลลดพพเศษ นจาเทคโนโลยมเขดามาชชวยดดานการเกษตร พรดอม

ออกแบบโลโกด สรดางบรรจลภภณฑฑ และสชงเสรพมการจภดจจาหนชายสพนคดา ทภปงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,535

หนดา 297 / 587



PS65010623 : กพญชาอบแหผง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การขายของออนไลนฑทางเพจเฟสบลตคและออฟไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กภญชาอบแหดง

รายละเออยด : รายละเอมยดสพนคดา บรรจลผลพตภภณฑฑเปปนถลงซพบลตอคและออกแบบโลโกดใหมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนเพลด อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

บดานหนองหชาง หมมชทมพ 9 ตจาบลโนนเพลด อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา กชอตภปงมาตภปงแตชปป 

พ.ศ.2563 แตชไดดรภบการอนลญาตอยชางถมกตดองในปป พ.ศ.2565 ไดดทจาการผลพตภภณฑฑและจภด

จจาหนชายไดด 4 เดรอน ทางผมดรชวมโครงการจะสชงเสรพมรชวมพภฒนาตชอยอด ใหดเกมพยวขดองกภบ

เศรษฐกพจสมเขมยว (Green Economy) ในโครงการ U2T for BCG

กภญชาอบแหดง แนวทางการพภฒนาบรรจลภภณฑฑทจาโลโกดใหมชเพรพอใหดลมกคดาสนใจและขายของออ

นไลนฑทางเพจเฟสบลตค ไอจม และขายตรงกภบลมกคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 600

หนดา 298 / 587



PS65016068 : โครงการผลกตภพณฑคเหมดประทาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานพภฒนา Packaging Design

องคฑความรมดดดานคลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

องคฑความรมดดดานการสรดาง Page Facebook / QR Code

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหลดประทาย

รายละเออยด : กดอนเหลด,เหลดสด,นจปาพรพกเหลด,แหนมเหลด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานเหลดเกมยรตพภภทร

ออนไลนค : U2T ตจาบลประทาย อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

KeyActivities:1.ออกบมธ2.สอนทจาฟรม

CostStructure:ขมปเลรพอยยางพาราตดนทลนการปลมกคชาแรงบรรจลภภณฑฑคชาสาธารณมปโภค

ValuePropositions:1.ชชวยตชอตดานอนลมมลอพสระและเสรพมภมมพคลดมกภนในรชางกาย2.ชชวยบจารลงระบบ

ประสาทและสมอง3.ชชวยควบคลมนจปาหนภกไดด4.เปปนCustomerSegmentKe

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 299 / 587



PS65016410 : โครงการผผาไหมฅนประทาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานพภฒนา Packaging Design

องคฑความรมดดดาน คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

องคฑความรมดดดานการสรดาง Page Facebook / QR Code

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมฅนประทาย

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑจากผดาไหมของชลมชนทมพเปปนผรนและแปรรมปเปปนกระเปปา ผดาพภนคอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอผดาไหมบดานหนองซาด

ออนไลนค : U2T ตจาบลประทาย อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาไมชจจากภดเพศ โดยมมอายลประมาณ 25 ปป ขขปนไป 

Costomer Relationhips - มมการตพดตามหลภงการขายกภบลมกคดา

Chanels - จภดจจาหนชายผชานออนไลนฑ และสพนคดา O-TOP ทมพมมงานจภดขขปน 

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาไดดรภบ ครอ ผดาไหมทอมรอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 300 / 587



PS65015662 : โครงการเพกถมมรลคตางานปรนปปน นแฮนดคเมดตจาบลเมชองโดน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอนยาวปมนปปป นแฮนดฑเมดตจาบลเมรองโดน

รายละเออยด : ดอนยาวปมนปปป น เปปนงานปมนปปป นทจามรอจากฝปมรอของประชนในชลมชนตจาบลเมรอง

โดน อจาเภอประทาย จภงหวภดนครราชสมมา เปปนการปปป นจากจพนตนาการและความคพดสรดาง

สรรคฑของชาวบดาน และยภงรภบปปป นตามทมพลมกคดาตดองการดดวย เปปนชชองทางการสรดางรายไดดใหด

กภบประชนชนในตจาบลอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ดอนยาวปมนปปป น

ออนไลนค : U2T ตจาบลเมรองโดน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เดพมทมแลดวผลพตภภณฑฑปมนปปป นของตจาบลเมรองโดนนภปนเปปนการรวมกลลชมกภนของประชาชนกลลชม

เลลกๆโดยสรบทอดมาจากบรรพบลรลษสมชลมกหลาน ไดดสานตชอกภนมาเปปนรลชนๆ 

จนมมการรวมตภวกภนทจาเปปนกลลชมการผลพตทมพใหญชขขปนและวางขายภายในชลมชน ทจาใหดชลมชนมมรายไดด

กระจายสมชครภวเรรอน แตชยอดการขายยภงอยมชในเกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชาสภมพภนธฑหรรอ

การโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปากของคนใน

ชลมชนและชลมชนใกลดเคมยง ดภงนภปนทมม U2T เมรองโดนจขงมมแนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจของ

ผลพตภภณฑฑปมนปปป นของตจาบลเมรองโดนโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพและพรปนทมพ

ใกลดเคมยงและการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ โดยมมการจภดการเรพพมตดน

จากการรวมกลลชมเปปน Start Up เปปนกพจการขนาดเลลก มมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกรไมชซภบ

ซดอน และมมลจาดภบขภปนไมชมาก เพรพอใหดผมดนจากลลชม หภวหนดางาน และสมาชพกมมความใกลดชพด สามารถพมด

คลยแลกเปลมพยนความคพดเหลนระหวชางกภน และกระจายอจานาจการตภดสพนใจเบรปองตดนใหดกภบผมดปฏพบภตพ

งาน เพรพอใหดการดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพน เพรพอตอบสนองความตดองการของลมกคดาและ

ยลคสมภยทมพมมการเปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลว ในสชวนของผลพตภภณฑฑ เรามมแผนในการทมพจะสรดางแบ

รนดฑและโลโกดทมพมมอภตลภกษณฑของชลมชนและมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑและระบบการจภดสชงสจาหรภบ

การขายเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเรา ในดดานการขายเราจะเนดนการขาย

แบบออนไลนฑโดยจะผลภกดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑเปปนหลภก อาทพเชชน 

Facebook market place, Lazada, Shopee, Kaidee เปปนตดน เนรพองจากพรปนทมพตจาบลไมชใชชแหลชง

ทชองเทมพยวทมพมมผมดคนสภญจรมากแตชกลมมการขายแบบออฟไลนฑโดยเปปนการวางขายในจลดทมพเปปนทาง

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 14,000

หนดา 301 / 587



PS65015740 : โครงการเพกถมมรลคตาดอกไมผจพนทนคเมชองโดน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑมาประยลกตฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไมดจภนทนฑเมรองโดน

รายละเออยด : ดอกไมดจภนทนฑเมรองโดน เปปนสพนคดาทจามรอจากกลลชมประชาชนในตจาบลทมพรชวมกลลชม

กภนผลพตสพนคดาเพรพอสรดางรายไดดภายในชลมชน โดยดอกไมดจภนทนฑทมพผลพตนภปนมมทภปงเปปนแบบดอก

เดมพยวและแบบชชอ ทจามาจากกระดาษสาเปปนหลภก ซขพงจลดตพดไฟงชายใชดสจาหรภบงานฌาปนกพจ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองโดน อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมดอกไมดจภนทนฑเมรองโดน

ออนไลนค : U2T ตจาบลเมรองโดน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑดอกไมดจภนทนฑของตจาบลเมรองโดนนภปนเปปนการตชอยอดอาชมพจากการทมพแรงงาน

จภงหวภดมมการลงพรปนทมพมาใหดความรมดและสอนชาวบดานเพรพอใหดชาวบดานนจาไปหารายไดดหรรอเปปนอาชมพ

เสรพม จนมมการรวมตภวกภนทจาเปปนกลลชมการผลพตทมพใหญชขขปนและวางขายภายในชลมชน ทจาใหดชลมชนมม

รายไดดกระจายสมชครภวเรรอน แตชยอดการขายยภงอยมชในเกณฑฑทมพตจพาเนรพองจากขาดการประชา

สภมพภนธฑหรรอการโฆษณาเนรพองจากการรภบรมดการมมอยมชของผลพตภภณฑฑจะเปปนการเลชาปากตชอปาก

ของคนในชลมชนและชลมชนใกลดเคมยง ดภงนภปนทมม U2T เมรองโดนจขงมมแนวคพดทมพจะจภดทจาแผนธลรกพจ

ของผลพตภภณฑฑดอกไมดจภนทนฑของตจาบลเมรองโดนโดยเนดนการขายทภปงแบบออฟไลนฑภายในพรปนทมพ

และพรปนทมพใกลดเคมยงและการขายแบบออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ โดยมมการจภดการ

เรพพมตดนจากการรวมกลลชมเปปน Start Up เปปนกพจการขนาดเลลก มมโครงสรดางในการบรพหารองคฑกร

ไมชซภบซดอน และมมลจาดภบขภปนไมชมาก เพรพอใหดผมดนจากลลชม หภวหนดางาน และสมาชพกมมความใกลดชพด 

สามารถพมดคลยแลกเปลมพยนความคพดเหลนระหวชางกภน และกระจายอจานาจการตภดสพนใจเบรปองตดนใหด

กภบผมดปฏพบภตพงาน เพรพอใหดการดจาเนพนงานเปปนไปไดดอยชางราบรรพน เพรพอตอบสนองความตดองการ

ของลมกคดาและยลคสมภยทมพมมการเปลมพยนแปลงอยชางรวดเรลว ในสชวนของผลพตภภณฑฑ เรามมแผนใน

การทมพจะสรดางแบรนดฑและโลโกดทมพมมอภตลภกษณฑของชลมชนและมมการพภฒนาระบบการจภดสชงสจาหรภบ

การขายเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑของเรา ในดดานการขายเราจะเนดนการขาย

แบบออนไลนฑโดยจะผลภกดภนผลพตภภณฑฑขขปนสมชแพลตฟอรฑมตลาดออนไลนฑเปปนหลภก อาทพเชชน 

Facebook market place, Lazada, Shopee, Kaidee เปปนตดน เนรพองจากพรปนทมพตจาบลไมชใชชแหลชง

ทชองเทมพยวทมพมมผมดคนสภญจรมากแตชกลมมการขายแบบออฟไลนฑโดยเปปนการวางขายในจลดทมพเปปนทาง

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 302 / 587



PS65008247 : โครงการพพฒนาและยกระดพบยาหมตองชาววพง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การผลพตยาหมชองโดยมมสชวนผสมของสมลนไพรธรรมชาตพ

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ ครอ Facebook

Line

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาหมชอง ตรา ชาววภง OTOP

รายละเออยด : ยาหมชองสมลนไพรของตจาบลวภงไมดแดงถมกผลพตขขปนมาโดยมมสชวนประกอบจาก

สมลนไพรธรรมชาตพจขงทจาใหดเวลาสมดจะทจาใหดสดชรพน และชชวยบรรเทาอาการวพงเวมยนศมรษะไดดดม

กวชายาหมชองชนพดอรพน เพราะวภตถลดพบทมพใชดในการผลพตคจานขงถขงกลลชมผมดบรพโภคเปปนสจาคภญ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงไมดแดง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : ยาหมชอง&สบมชสมลนไพร “ชาววภง”

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พภฒนารมปทรงสพนคดา บรรจลภภณฑฑ และโลโกดสพนคดาใหมช เพรพอใหดผมดอลปโภคสนใจสพนคดา ขยายชชองทาง

การขายทภปงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ หาตลาดรองรภบสพนคดาในอนาคต

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,410

หนดา 303 / 587



PS65008279 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคสบรตธรรมชาตก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การผลพตสบมชโดยมมสชวนผสมของสมลนไพรธรรมชาตพ

โปรแกรม Canva เพรพอออกแบบบรรจลภภณฑฑ โลโกด และฉลากสพนคดา

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ ครอ Facebook

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สบมช ตรา ชาววภง OTOP

รายละเออยด : สบมชธรรมชาตพตจาบลวภงไมดแดงถมกผลพตขขปนมาโดยมมสชวนประกอบจากธรรมชาตพ

ไมชมมการเตพมสารเคมมจขงทจาใหดเวลาทมพใชดอาบนจปาถมตภวผพวจะมมความนลชมนวลมากกวชาสบมชโรงงาน

เพราะวภตถลดพบตชางๆทมพในการผลพตคจานขงถขงกลลชมผมดบรพโภค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงไมดแดง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : ยาหมชอง&สบมชสมลนไพร “ชาววภง”

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พภฒนาขนาด รมปทรง โลโกดและบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจเพรพอดขงดมดลมกคดาและไดดมาตรฐาน 

เพพพมรายละเอมยดของสพนคดาบนสลาก ขยายชชองทางการขายทภปงทางออนไลนฑและออฟไลนฑ หา

ตลาดรองรภบสพนคดาในอนาคต

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,900

หนดา 304 / 587



PS65010381 : โครงการยกระดพบพพฒนาเศรษฐกกจสกนคผาปลารผาสผนมสมถนไพร ต.หนองคตาย อ.ประทาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภลไดดแกช 

facebook

2.การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยการใชดตลาดดพจพทภล

3.ใชดโปรแกรมหรรอ application ออกแบบโลโกด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลารดาสดมสมลนไพร

รายละเออยด : “ปลารดาสดมสมลนไพร” ไดดทภปงปลารดาและปลาสดมในตภวเดมยวกภน อรชอยหอม

สมลนไพร ไดดสรรพคลณ และแปรรมปเปปน “นจปาพรพกปลารดาสดมสมลนไพร” สลดแซบ เพรพอเปปนการ

สรดางจลดขาย เพพพมรายไดดใหดชลมชน ใหดสามารถพขพงพาตนเองไดดอยชางยภพงยรนตชอไป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองคชาย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปลารดาปลาสดมผลพตภภณฑฑอาหารแปรรมปทมพมมโภชนาการสมง และตอบโจทยฑกลลชมลมกคดาทมพรภกสลขภาพ

เนรพองจากมมโปรตมน วพตามพนและแรชธาตลสมง อมกทภปงยภงไมชสารกภนเสมยทมพเปปนอภนตรายตชอผมดบรพโภค และ

ตอบโจทยฑกลลชมแมชบดาน พชอบดาน ทมพชรพนชอบทานปลารดาปลาสดมอมกดดวย ปลารดาปลาสดมยภงเพพพม

มมลคชาใหดกภบกลลชมอาชมพ ชชวยสรดางงานสรดางรายไดดเพพพมมากขขปน อมกทภปงยภงมมชชองทางการจจาหนชาย

ทมพสามารถเขดาถขงกลลชมลมกคดาไดดงชาย ไมชวชาจะขายทางตรงและออนไลนฑ(เพจfacebook / Line) มม

การบรพการลมกคดาอยชางซรพอสภตวฑใสชใจลมกคดา เพรพอใหดลมกคดาเกพดความประทภบใจและกลภบมาซรปอซจปา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 305 / 587



PS65010625 : โครงการยกระดพบพพฒนาเศรษฐกกจสกนคผาพรกกทอดกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอออนไลนฑ

2. ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

3. ใชดเครรพองตากพรพกเเทนการตากแดด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกทอดกรอบ

รายละเออยด : 1.ออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกดผลพตภภณฑฑใหดนชาดขงดมด 2.เพพพมวพธมการใหมชๆทมพทจา

ใหดยรดอายลการเกลบทจาใหดกรอบนานขขปน เชชนการอบซจปาหรรอการสลภดนจปามภนเปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองคชาย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พรพกทอดมมรสชาตพกลมกลชอม ไมชเผลดมาก มมหลากหลายรส เชชน พรพกทอดสมลนไพร พรพกทอด

งาเปปนตดน ผลพตโดยกลลชมอาชมพพรพกทอดของตจาบลหนองคชาย และจภดจจาหนชายภายในชลมชนและ

ออนไลนฑ ทภปงการขายสชงและขายปลมก โดยการขนสชงแบบเอกชนเพรพอความรวดเรลวทมพลมกคดาจะไดด

รภบสพนคดาทมพสดใหมช และใชดงบประมาณในการทจาตชอเดรอนในอภตราทมพตจพาเพรพอผลกจาไรทมพเพพพมขขปนแตช

ผลพตภภณฑฑยภงมมคลณภาพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 306 / 587



PS65013237 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผผาทอแฮนดคเมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด พภฒนาและออกแบบลายผดาพภนคอและผดาซพพนใหดเปปนเอกลภกษณฑของกลลชม

องคฑความรมด พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมชใหดทภนสมภย

เทคโนโลยม เครรอทอผดาจากภมมพปปญญาทดองถพพน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอแฮนดฑเมด

รายละเออยด : ผดาทอแฮนดฑเมดมมผลพตภภณฑฑหลภกอยมช 2 แบบ ไดดแกช 1) ผดาพภนคอ มม 2 ลาย ครอ 

ผดาพภนคอลายผดาขาวมดา และผดาพภนคอลายพรปน ราคา 100 บาท 2) ผดาซพพน มม 3 ลาย ครอ ผดาซพพน

ลายตมนแดง ราคา 350 บาท ผดาซพพนลายพรปน ราคา 300 - 400 บาท  และผดาซพพนลายพระราช

ทาน ราคา 450 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสภมมาชมพบดานดอนกอก อจาเภอประทาย

ออนไลนค : สภมมาชมพบดานดอนกอก อจาเภอประทาย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมผดาทอแฮนดฑเมด ไดดจภดตภปงกลลชมมาจากคนในชลมชนสชวนใหญชมมการทอผดาใชดในชมวพตประจจาวภน 

และไดดรภบการสนภบสนลนจากผมดนจาชลมชนในการจภดหางบประมาณ โดยกลลชมไดดดจาเนพนกพจการ

มาระยะหนขพงแลดวพบวชาผลพตภภณฑฑของกลลชมยภงไมชเปปนทมพรมดจภกในวงกวดางนภก และผลพตภภณฑฑทมพมมผมดยภง

ตดองการพภฒนาลวดลายใหมชๆ ดภงนภปนกลลชมผดาทอแฮนดฑเมดจขงมมแผนทมพจะเพพพมชชองทางการขาย

ทภปงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เพรพอเปปนการประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑของกลลชมใหดเปปนทมพรมดจภกในวง

กวดางมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 17,000

หนดา 307 / 587



PS65013303 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคกลผวยฉาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด พภฒนารสชาตพกลดวยฉาบใหดเปปนเอกลภกษณฑของกลลชม

องคฑความรมด พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดทภนสมภย

องคฑความรมด ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบชลมชน

รายละเออยด : พภฒนากลดวยฉาบปรลงรส 5 รสชาตพ ครอ กลดวยฉาบรสดภปงเดพม กลดวยฉาบรส

หวาน กลดวยฉาบรสเคลม กลดวยฉาบรสปาปรพกดา กลดวยฉาบรสชมส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองพลวง อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมกลดวยฉาบบดานวภนชาตพ

ออนไลนค : กลดวยฉาบชลมชน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมกลดวยฉาบชลมชน ไดดจภดตภปงจากกลลชมแมชบดานในชลมชนทมพตดองการหารายไดดเสรพม จขงมมการรวม

ตภวกภนจภดตภปงกลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑจากกลดวย เพราะเปปนวภตถลดพบหลภกทมพเพมยงพอและหางชายใน

ชลมชน แตชเนรพองดดวยเปปนผมดผลพตรายใหมช จขงตดองการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพตดองการของ

ตลาด ดภงนภปนกลลชมกลดวยฉาบชลมชนจขงมมแนวคพดทมพจะพภฒนารสชาตพและบรรจลภภณฑฑใหดทภนสมภย ใหด

เปปนเอกลภกษณฑของกลลชม โดยทมพผลพตภภณฑฑจะไมชใสชวภตถลกภนเสมย โดยมมแผนเพพพมชชองทางการขาย

ทภปงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เพรพอเปปนการประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑของกลลชมใหดเปปนทมพรมดจภกในวง

กวดางมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 4,200

หนดา 308 / 587



PS65014737 : ผผาไหม เสชถอกก ชตองแมว หพนหผวยทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด ปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑ และบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

องคฑความรมด เพพพมมมลคชาใหดกภบผดาไหมดดวยการพภฒนาลวดลายตชาง ๆ ในหลายรมปแบบ

ผลพตภภณฑฑ ผดาผรน  ผดาคลลมไหลช

องคฑความรมด นจาสพนคดาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหม เสรพอกก

รายละเออยด : -ผดาไหม ผดาไหมลายสมทา สาธร ทมพมมชรพอเสมยงในระดภบจภงหวภดนครราชสมมา และ

ยภงมมการคพดคดน พภฒนาลวดลายใหมช ๆ อยชางตชอเนรพอง-ทอจากกก และมมการพภฒนาฝปมรอการ

ทอเสรพอหลากหลายลวดลาย นอกจากนมปยภงมมการพภฒนาเปปนเสรพอพภบ เสรพอบลฟองนจปาเปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หภนหดวยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : U2T Marketing หภนหดวยทราย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน

ไมชจจากภด เพศ โดยมมอายล 30 ปปขขปนไป เพราะเปปนกลลชมคนทมพอยมชในชชวงวภยทจางานและมมความสนใจใน

เรรพองผดาไหม

เพรพอนจาไปแปรรมปเปปนชลดทจางาน หรรอใสชในโอกาสสจาคภญของชาวภาคอมสาน

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากใชดแลดวมม

ความพขงพอใจหรรอไมช อยชางไร และนจาผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย และจะมม

การมอบสพทธพพพเศษแกชลมกคดาเดพมดดวยสชวนลด 5 เปอรฑเซลนตฑ

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook รวมถขงจจาหนชายทมพบดาน 46/1 หมมช 2 บดานหนองชชอง

แมว ต.หภนหดวยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา ซขพงเปปนศมนยฑเรมยนรมดดดานผลพตภภณฑฑผดาไหมแปร

รมปตจาบลหภนหดวยทราย

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอผดาไหมลายสมทา สาธร และลายอรพนๆ ซขพงมม

ความเปปนเอกลภกษณฑ มมความสวยงาม และยภงมมชรพอเสมยงในระดภบจภงหวภดนครราชสมมา รวมถขงเสรพอ

กกทมพมมคลณภาพและมมความสวยงามอมกดดวย

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการเลมปยงไหม ไปสมชการสาวไหม การเตรมยมเสดนไหม

ไปจนถขงการมภดหมมพการยดอมสม จนกระทภพงการทอผดา การบรรจลภภณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอ นจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย เสดนไหม สมยดอม ตดนกก รวมถขงแรง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 309 / 587



PS65015403 : ปถปยคอก หพนหผวยทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด ปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

องคฑรมด เพพพมมมลคชาใหดกภบปลปยคอก ดดวยการอภดเมลด เพรพอสะดวกตชอการใชดงาน

องคฑความรมด นจาสพนคดาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยคอก

รายละเออยด : การนจามมลวภวมาผสม เพรพอตชอยอดเปปนผลพตภภณฑฑทางการเกษตรอพนทรมยฑ ชชวย

เพพพมธาตลอาหารพรชในดพนทจาใหดดพนโปรชงและรชวนซลย ทจาใหดการเตรมยมดพนงชาย การตภปงตภวของ

ตดนกลดาเรลวทจาใหดมมโอกาสรอดไดดมาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หภนหดวยทราย อ.ประทาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : U2T Marketing หภนหดวยทราย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน

ไมชจจากภดเพศและชชวงวภย เพราะเหมาะกภบลมกคดาทลกชชวงวภยทมพมมการเพาะปลมกพรชและอยากใชดปลปยทมพ

ไมชมมสารเคมมเจรอปน

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากใชดแลดวมม

ความพขงพอใจหรรอไมช อยชางไร และนจาผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย และจะมม

การมอบสพทธพพพเศษแกชลมกคดาเดพมดดวยสชวนลด 5 เปอรฑเซลนตฑ

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook รวมถขงจจาหนชายทมพบดาน 

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ ปลปยคอกทมพสามารถชชวยเพพพมธาตลอาหารพรชใน

ดพนทจาใหดดพนโปรชงและรชวนซลย ทจาใหดการเตรมยมดพนงชาย การตภปงตภวของตดนกลดาเรลวทจาใหดมมโอกาส

รอดไดดมาก

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการนจามมลวภวมาตากใหดแหดง การอภดเมลด ไปจนถขง

การบรรจลภภณฑฑ

ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอ นจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและ

จภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย มมลวภวและแรงงานทมพใชดในการผลพต ซขพง

เปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมม ทมม HS U2T 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 310 / 587



PS65026387 : ขผาวแตนเกษมทรพพยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขาย โดยจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย มมความนชาเชรพอถรอและตรงตามมาตรฐานทมพไดดขอไวด

เพพพมชชองทางการตพดตชอผชานทางบรรจลภภณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวแตนเกษมทรภพยฑ

รายละเออยด : “ขดาวแตน”เกพดจากการนจาขดาวเหนมยวทมพเหลรอจากการรภบประทานในแตชละวภน 

มาแปรรมปเกลบไวดรภบประทาน ซขพงถรอเปปนภมมพปปญญาทดองถพพน จนไดดรภบการ พภฒนาขขปนเรรพอยๆ 

จากทมพไมชมมรสชาตพ จนมมการนจานจปาแตงโมงมาเปปนสชวนผสม คลลกเคลดากภบขดาวเหนมยวใหดพอมม

ความหอมหวานและเตพมเกลรอเพรพอใหดเกพด ความเคลมขขปน และยภงมมกระบวนการลดปรพมาณ

นจปามภนทมพใชดทอดเพรพอลดการเกพดกลพพนเหมลนหรน แลดวยภงชชวยเพพพมระยะเวลาใหดเกลบไวดรภบประทาน

ไดดนานขขปน จนกลายเปปน “ขดาวแตนปอนางเหรพญ” ทมพเหลนกภนในปปจจลบภน พรดอมเปปน ผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เกษมทรภพยฑ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานตจาบลเกษมทรภพยฑ

ออนไลนค : ขดาวแตนปอนางเหรพญ ,Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาเชรพอถรอและทภนสมภย มมฉลากกจาหนดวภนผลพตและวภน

หมดอายล

เพพพมชชองทางการตพดตชอผชานทางบรรจลภภณฑฑ 

เพพพมชชองทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบ off-line/online ทาง page facebook และขายตรงใน

เขตพรปนทมพและพรปนทมพใกลดเคมยง 

สพงหาคม 2565

จภดการอบรมหลภกสมตรการตลาดและการบรรจลภภณฑฑ

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางขายตรงในเขตพรปนทมพและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางขายตรงในเขตพรปนทมพและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,500

หนดา 311 / 587



PS65026410 : พรกกปปนแปรรรปเกษมทรพพยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการตพดตชอผชานทางบรรจลภภณฑฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาเชรพอถรอและทภนสมภย มมฉลากกจาหนดวภนผลพตและวภนหมดอายล 

และตรงตามมาตรฐานทมพไดดขอไวด

เพพพมชชองทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบ off-line/online ทาง page facebook และขาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกปปนแปรรมปเกษมทรภพยฑ

รายละเออยด : พรพกปปน1ถลงเทชากภบ100กรภม พรพกปปน เปปนการแปรรมปพรพกสดใหดสามารถเกลบไดด

นานขขปน และสามารถนจาไปใชดประโยชนฑไดดหลากหลายรมปแบบเพรพอเพพพมรสเผลดใหดกภบอาหาร

ตชางๆ โดยมมกระบวนการทจาทมพเปปนแบบดภปงเดพม มมการใชดเตาถชานในการคภพวพรพก เพรพอเพพพมความ

หอมใหดกภบพรพกปปน และใชดครกกระเดรพองในการตจา ถรอเปปนการอนลรภกษฑวพถมของภมมพปปญญาทดอง

ถพพนไวด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เกษมทรภพยฑ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานเกษมทรภพยฑ

ออนไลนค : PECH HOM SAP ,Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาเชรพอถรอและทภนสมภย มมฉลากกจาหนดวภนผลพตและวภน

หมดอายล

เพพพมชชองทางการตพดตชอผชานทางบรรจลภภณฑฑ 

เพพพมชชองทางการจจาหนชายสพนคดาทภปงแบบ off-line/online ทาง page facebook และขายตรงใน

เขตพรปนทมพและพรปนทมพใกลดเคมยง 

สพงหาคม 2565

จภดการอบรมหลภกสมตรการตลาดและการบรรจลภภณฑฑ

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางขายตรงในเขตพรปนทมพและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางขายตรงในเขตพรปนทมพและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ  ผชานทางแพลตฟอรฑม page Facebook 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,900

หนดา 312 / 587



PS65008210 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกด ดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลโคก
ไทย อจาเภอปปกธงชพย จพงหวพด นครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Google Map

QR. Code

ขายบรพการเสดนทางทชองเทมพยวดดวยจภกรยานในรมปแบบออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยว ตจาบลโคกไทย

รายละเออยด : เสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยวเชพงสลขภาพ ตจาบลโคกไทย โดยการนจา

วภสดลเหลรอใชดในทดองถพพนมาสรดางเปปนปปายบอกทาง ปปายประชาสภมพภนธฑ ประชาชนในพรปนทมพมมเสดน

ทางจภกรยานทมพปลอดภภย สามารถใชดเพรพอการเดพนทางในชมวพตประจจาวภนและเพรพอการออกกจาลภง

กายไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกไทย อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รภกษฑโลกโคกไทย

ออนไลนค : U2T โคกไทย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

โครงการเสดนทางจภกรยานเพรพอสนภบสนลนการทชองเทมพยวเชพงสรดางสรรคฑ พรปนทมพตจาบลโคกไทย 

อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา

       ทางกลลชม U2T ตจาบลโคกไทย อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา ไดดตระหนภกถขงการสชง

เสรพมสลขภาพของประชาชนในชลมชน โดยไดดทจาการกจาหนดเสดนทางจภกรยานทมพปลอดภภย 

สามารถใชดเพรพอการเดพนทางในชมวพตประจจาวภนและเพรพอการออกกจาลภงกายไดด นอกจากนมปยภง

สามารถใชดเปปนเสดนทางเพรพอสชงเสรพมการทชองเทมพยวชลมชนไดดดดวย

       ทางตจาบลโคกไทยไดดทจาการคภดสรร คภดเลรอกเสดนทางจภกรยานทมพปลอดภภย และนจาวภสดลเหลรอ

ใชดมาสรดางปปายบอกทาง ปปายประชาสภมพภนธฑ เนรพองจากเขดากภบโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและ

สภงคม ดดวยเศรษฐกพจ BCG ซขพงปปายบอกทางทมพทมมงานจะนจามาใชดนภปนนภปนเราใชดเศษวภสดลเหลรอใชด ทมพ

มมอยมชในตจาบลไมชมมผลตชอสพพงแวดลดอม ตรงตชอเศรษฐกพจชมวภาพ BIO ECONOMY และเปปนการนจา

วภสดลเหลรอใชดนจามาใชดใหมชไดด  ตรงตชอเศรษฐกพจการหมลนเวมยน CIRCULAR ECONOMY อมกทภปง

เมรพอทจาการทจาลายกจาจภดขยะปปายประเภทนมปกลไมชสชงผลตชอสภาพแวดลดอม ตรงตชอเศรษฐกพจ 

GREEN ECONOMY 

       ดภงนภปนในเดรอนกรกฎาคมอยมชในขภปนตอนการ สจารวจสถานทมพสจาคภญในชลมชน โดยทางทมมงาน

วางแผนทมพจะเรพพมกจาหนดเสดนทางจภกรยานทมพผชานสถานทมพสจาคภญในเดรอนสพงหาคม และนจาไปสมช

การอบรมปปาย แผนทมพบอกเสดนทาง และจภดทจาโปรแกรมการทชองเทมพยวชลมชนโดยจภกรยานใน

เดรอน กภนยายน ตชอไป

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 20,000
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PS65049108 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกด ดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลโคก
ไทย อจาเภอปปกธงชพย จพงหวพด นครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาเศษผดาเหลรอใชดมาออกแบบเพรพอจภดทจากระเปปาผดาในรมปแบบตชางๆทมพสวยงาม

การแปรรมปวภตถลดพบในทดองถพพนเพรพอผลพตเปปนนจปาพรพก

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑสพนคดาผลพตภภณฑฑชลมชน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาผดา, นจปาพรพก

รายละเออยด : กระเปปาผดาและนจปาพรพก ซขพงผลพตจากวภตถลดพบทมพหาไดดภายในชลมชนตจาบลโคกไทย 

อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกไทย อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไทดา

ออนไลนค : U2T โคกไทย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

โครงการปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑสพนคดานจปาพรพกและกระเปปาใสชเหรมยญตจาบลโคกไทยอจาเภอ

ปปกธงชภยจภงหวภดนครราชสมมา ทางกลลชม U2T ตจาบลโคกไทย อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภด

นครราชสมมา ไดดตระหนภกถขงสพนคดาทมพจะนจามาพภฒนาปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑ โดยไดดทจาการคภดสรร

สพนคดาทมพมมผลกระทบตชอความผมกพภนภายในตจาบลโคกไทย และลงความเหลนชอบทมพคภดสรรสพนคดา

นจปาพรพกและกระเปปาใสชเหรมยญ ซขพงเปปนผลพตภภณฑฑทมพผลพตและสชงขายกภนภายในชลมชน จากวภตถลดพบ

ทมพหาไดดภายในชลมชน ทางตจาบลโคกไทยไดดทจาการคภดสรร คภดเลรอกสพนคดานจปาพรพกและกระเปปาใสช

เหรมยญเนรพองจากเขดากภบโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคม ดดวยเศรษฐกพจ BCG ซขพง

ผลพตภภณฑฑนจปาพรพกและกระเปปาใสชเหรมยญทมพทมมงานจะนจามาพภฒนาปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑนภปนทาง

ชลมชนไดดใชดวภตถลดพบทมพมมภายในทดองถพพน ไมชมมผลตชอสพพงแวดลดอม ตรงตชอเศรษฐกพจชมวภาพ BIO 

ECONOMY ตรงตชอเศรษฐกพจการหมลนเวมยน CIRCULAR ECONOMY อมกทภปงเมรพอทจาการทจาลาย

กจาจภดขยะสพนคดาประเภทนมปกลไมชสชงผลตชอสภาพแวดลดอม ตรงตชอเศรษฐกพจ GREEN ECONOMY 

ดภงนภปนในเดรอนกรกฎาคมอยมชในขภปนตอนการ คภดสรร ทางทมมงานจขงไดดเลรอกผลพตภภณฑฑนจปาพรพก

และกระเปปาใสชเหรมยญเปปนสพนคดานจามาตชอยอด ทมพจะนจาไปพภฒนา ครอการสรดางคลณคชาและบรพการ 

โดยทางทมมงานวางแผนเรพพมนจาผลพตภภณฑฑภายในชลมชนระดมความคพดหาบรรจลภภณฑฑในการ

พภฒนาสพนคดาในเดรอนสพงหาคม และนจาไปสรดางคลณคชาสพนคดาและบรพการ การขายและการตลาดใน

เดรอน กภนยายน ตชอไป

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000
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PS65021431 : พรกกแกงชถมชนบผานนผอย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาเพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางแพรชหลาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน Facebook

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงชลมชนบดานนดอย (Chili paste Ban noy)

รายละเออยด : พรพกแกงเปปนอาหารหนขพงใน ๔ ปปจจภยทมพสจาคภญตชอการดจารงชมวพต เปปนอาหารทมพ

คนไทยรภบประทานกภนมาแตชโบราณ มมความเรมยบงชายสอดคลดองกภบวพถมชมวพตของคนในชลมชน 

โดยพรพกแกงทมพทจาจากเครรพองเทศและสมลนไพรตชาง ๆ เชชน พรพกสด พรพกแหดง หภวหอม 

กระเทมยม ขชา ตะไครด ผพวมะกรมด บดผสมใหดเขดากภน อาจมมสชวนประกอบอรพน เชชน กะปป นจปาตาล นจปา

ปลา เกลรอ แลดวอาจผสมกภบกะทพหรรอนจปามภนบรพโภคตามสชวนประกอบของนจปาพรพกแกงแตชละ

ชนพด อาจนจาไปใหดความรดอนหรรอไมชกลไดด และนจาไปประกอบอาหารไดดทภนทม โดยบดานนดอย ตจาบล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.งพปว อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ชลมชนบดานนดอย ตจาบลงพปว ปปกธงชภย

ออนไลนค : พรพกแกงชลมชนบดานนดอย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาเพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางแพรชหลาย

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน Facebook

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากพรพกแกง

จภดทจาพรพกแกง

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

จภดจจาหนชายในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 315 / 587



PS65032364 : ไขตเคมมชถมชนบผานนผอย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน 

Facebook

โปรโมทสพนคดา เพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางแพรชหลาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลมชลมชนบดานนดอย (Salted Egg Ban Noi)

รายละเออยด : การแปรรมปอาหารจากไขชเปปดมมวพธมทมพนพยมทจากภนมากกลครอ การทจาไขชเคลม ซขพงทจา

จากไขชเคลม ในนาเกลรอ ไขชเคลมดพนสอพองหรรอกระทภพงการทจาไขชเคลมดดวยดพนปลวก ไขชเคลมทจาไดด

ไมชยากและจจาหนชายไดดงชาย ซขพงไขชเคลมเปปนอาหารบรพโภคสะดวกนจามาประกอบอาหารไดดหลาย

อยชาง และมมความตดองการของตลาดกวดางขวาง การทจาไขชเคลมจขงเปปนทางเลรอกทมพนชาสนใจใน

การประกอบธลรกพจและยภงชชวยเพพพมมมลคชาผลผลพตของเกษตรกรอมกทางหนขพงดดวยผลพตภภณฑฑ

ไขชเคลมของหมมช2 บดานนดอย ตจาบลงพปว ถมกจภดตภปงโดยการนจาแนวคพดของภมมพปปญญาทดองถพพนมาใชด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.งพปว อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : หมมช2 บดานนดอย ตจาบลงพปว อจาเภอปปกธงชภย

ออนไลนค : ไขชเคลมชลมชนบดานนดอย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

โปรโมทสพนคดา เพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางแพรชหลาย

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน Facebook 

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากไขชเปปด

ออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชา

สภมพภนธฑสพนคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,250

หนดา 316 / 587



PS65009076 : ยาหมตองนจนาสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การบรพหารจมดการดดานการตลาด ผชานชชองทางออนไลนฑ ขยายตลาดในการจจาหนชายใหดกวดาง

ขขปน และงชายตชอการซรปอ สามารถเขดาถขงคนทลกเพศทลกวภย

การสรดางมมลคชาเพพพมจากทรภพยากรในชลมชน เชชน ไพล ตะไครด และดอไมดหลากหลายชนพดใน

ชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาหมชองนจปาสมลนไพร ‘มมแฮง’ Mee Haeng

รายละเออยด : ยาหมชองนจปาสมลนไพร ‘มมแฮง’ Mee Haeng มมลภกษณะเปปนนจปายากลพพนสมลนไพรสม

ใส มมกลพพนหอมสมลนไพร ชชวยใหดสดชรพน ไมชมมสารเคมมอภนตราย สามารถใชดไดดบชอยเทชาทมพตดองการ 

มาในบรรจลภภณฑฑขวดแกดวปปดผนขก 2 แบบ ครอแบบหภวจลกธรรมดาและแบบหภวลมกกลพปง ขนาด

บรรจล 5 ml และ 10 ml

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอน อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ภายในชลมชนมมองคฑความรมดดดานนมป แตชขาดการจจาหนชายสมชตลาดภายนอกชลมชน จขงนจาไปสมชเปปา

หมายในการพภฒนาผลพตภภณฑฑเพรพอสรดางมมลคชาเพพพมใหดทรภพยากรในชลมชน ตามแผนธลรกพจทมพแนบ

มานมป

https://drive.google.com/fle/d/1VWUk5GAChCTyMVo5qA7vJ7DZWjVqL8iq/view?

usp=sharing

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 40,000

หนดา 317 / 587



PS65009237 : พกมเสนนจนาสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสรดางมมลคชาเพพพมและตภวตนจากการพภฒนาตราสพนคดา และบรรจลภภณฑฑใหดโดดเดชน มม

เอกลภกษณฑ สรดางแรงจมงใจในการซรปอผลพตภภณฑฑ

การสรดางมมลคชาเพพพมจากทรภพยากรในชลมชน

การบรพหารจภดการดดานการตลาด ผชานชชองทางออนไลนฑ ขยายตลาด ในการจจาหนชายใหด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พพมเสนนจปาสมลนไพร ‘ดอนดม’ DON-D

รายละเออยด : พพมเสนนจปาสมลนไพร ตรา ‘ดอนดม’ DON-D มมกลพพนหอมสดชรพนจากสมลนไพร ชชวย

ในการผชอนคลาย เมรพอมมอาการวพงเวมยนศมรษะ และสามารถใชดไดดบชอยเทชาทมพตดองการ มาในบรรจล

ภภณฑฑขวดแกดวปปดผนขก 2 แบบ ครอแบบหภวจลกธรรมดาและแบบหภวลมกกลพปง ขนาดบรรจล 5 ml , 

10 ml

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ดอน อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ภายในชลมชนมมองคฑความรมดดดานนมป แตชขาดการจจาหนชายสมชตลาดภายนอกชลมชน จขงนจาไปสมชเปปา

หมายในการพภฒนาผลพตภภณฑฑเพรพอสรดางมมลคชาเพพพมใหดทรภพยากรในชลมชน ตามแผนธลรกพจทมพแนบ

มานมป 

https://drive.google.com/fle/d/1RHcWIvAtHr5AH9rwnPHY64qkUV1jgy4m/view?u

sp=sharing

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 40,000

หนดา 318 / 587



PS65025929 : ตะขบไขตเคมม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมการหมภกเคลม และการสชงผลพตภภณฑฑเขดาตรวจมาตรฐานสพนคดาทมพหดองปฎพบภตพการม

หาวพทยาลภยเทคโนโลสลรนารม

การตลาดทภปงแบบออนไลนฑ และออฟไลนฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลม แมชดารา

รายละเออยด : ไขชเคลมเปปนการถนอมอาหารดดวยเกลรอ โดยการนจาไขชไปแชชในนจปาเกลรอหรรอนจา

ไปพอกดดวยวภสดลทมพผสมกภบเกลรอและใหดเกลรอซขมเขดาไปในเนรปอของไขช เพรพอใหดสามารถเกลบไขชไวด

ไดดนานขขปน อมกทภปงยภงชชวยเพพพมมมลคชาของสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะขบ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไขชเคลม แมชดารา

ออนไลนค : 1 ตจาบล1 มหาลภย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด                                                                                                           กรกฎาคม 2565 

-วางแผนออกแบบผลพตภภณฑ�และบรรจลภภณฑ�ให�มมความหน�าสนใจมากขขปน

- วางแผนช�องทางการจจาหน�ายผ�านแพลตฟอร�มออนไลน� สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนค�าและจภดหน�ายทางออนไลน�และออฟไลนฑ

-ขยายช�องทางการตลาด

กภนยายน 2565

-ผลพตสพนค�าและจภดหน�ายทางออนไลน�และออฟไลน�

-ขยายสาขาออกพรปนทมพใกลดเคมยง

แผนการขาย

-ออกแบบและผลพตต�นแบบผลพตภภณฑ�แล�วนจามาถ�ายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอโปรโมทสพนค�า

- โปรโมทสพนค�าเพรพอให�เป�นทมพรม�จภกอย�างแพร�หลาย

- โปรโมทสพนค�าอย�างต�อเนรพอง ด�วยสรพอ online แบบต�าง ๆ เช�น วพดมทภศน� รมปภาพ แบน

เนอร�และโปสเตอร�

ออนไลน� ผ�านทางแพลตฟอร�ม Social Media ต�างๆ เช�น Facebook Youtube 

Instagram Tiktok

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากไขชเปปด

- จภดทจาไข�เคลม

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 319 / 587



PS65027607 : หนรพถกชจาเเหละสด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การสชงผลพตภภณฑฑเขดาตรวจมาตรฐานสพนคดาทมพหดองปฎพบภตพการมหาวพทยาลภยเทคโนโลสลรนารม

นวภตกรรมการซมลแบบสมญญากาศ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนมพลก

รายละเออยด : หนมพลกทมพเลมปยงในบชอซมเมนตฑเพรพอจภดจจาหนชายทภปงพชอพภนธลฑ เเมชพภนธลฑ หนมพลกชจา

เเหละสด เเละแบบแปรรมป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะขบ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นพยมหนมพลกใหญช

ออนไลนค : 1ตจาบล 1 มหาลภย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความหนดาสนใจมากขขปน

- วางแผนชชองทางการจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

- ใชดสรพอออนไลนฑประชาสภมพภนธฑชชองทางการซรปอ-ขาย

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด หรรอ ขยายสาขาไปยภงพรปนทมพใกลดเคมยง  

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอโปรโมทสพนคดา

- โปรโมทสพนคดาเพรพอใหดเปปนทมพรมดจภกอยชางแพรชหลาย

- โปรโมทสพนคดาอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมปภาพ แบนเนอรฑ

และโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook Youtube 

Instagram Tiktok ฯลฯ

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากหนมพลก

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,500

หนดา 320 / 587



PS65025668 : ขผาวไรซคเบอรครอถวพงเรกง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ (PACKAGING)

โปรโมทสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจ ดดวยสรพอ online ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง 

ๆ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวไรซฑเบอรฑรมพวภงเรพง (WangRueng Rice Berry)

รายละเออยด : ขดาวไรซฑเบอรมพมมกรรมวพธมการปลมกอยชางพพถมพพถภนโดยการใชดเกษตรอพนทรมยฑ และ

ผลพตดดวยวพธมการทมพมมคลณภาพโดยเกษตรกรทมพมมความความเชมพยวชาญ ทจาใหดตภวขดาวมมคลณคชา

และมมมมลคชาสมง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะคล อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมเกษตรกร ต.ตะคล อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการเกษตรอพนทรมยฑ

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมเกษตรอพนทรมยฑ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

แลดวความประทภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 24,000

หนดา 321 / 587



PS65025710 : แคปหมรแมตอผอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสชงผลพตภภณฑฑเขดาตรวจมาตรฐานสพนคดาทมพหดองปฎพบภตพการมหาวพทยาลภยเทคโนโลสลรนารม

ออกแบบผลพตภภณฑฑและแบนผลพตภภณฑฑ

โปรโมทสพนคดาอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑ ออนไลนฑ ผชานทางแพ

ลตฟอรฑม Social Media

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคปหมมแมชอดอน (Maoon Pork Rinds)

รายละเออยด : แคปหมมทมพทจามาจากหมมในตจาบลตะคล  การนจามาลดาง หมภกเครรพองปรลง การนจาไป

ตากแดดใหดแหดง เเลดวนจามาแชชนจปามภนในกระทะไฟอชอน และนจามาทอดนจปามภนไฟแรง จนมาเปปน

แคปหมมทมพมมคลณภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะคล อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : แคปหมมแมชอดอน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมชลมชน

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,400

หนดา 322 / 587



PS65012445 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลตรม 
อจาเภอปปกธงชพย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ไมชมม

ไมชมม

การสรดางการมมสชวนรชวมกภบประชาชนในพรปนทมพ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยว ตจาบลตมม

รายละเออยด : ปปพ นจภกรยานทชองเทมพยวภายในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตมม อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.มมโปรโมชภพนตามชชวงเวลา

2.สชงเสรพมเสดนทางจภกรยาน ปปพ นและทชองเทมพยวในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 35,000

หนดา 323 / 587



PS65022154 : ออกแบบโลโกผและบรรจถภพณฑคสรตการสตงเสรกมการพพฒนาผลกตภพณฑคสกนคผาตจาบลตรม ครตกพบเสผน
ทางจพกรยานเพชถอการทตองเทอถยว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชชองทางการขาย

การจภดทจาบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบกราฟปก

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมเปปป ยลาวา,พลชาหมมพ

รายละเออยด : ขนมเปปป ยะเปปนสพนคดาในชลมชนบดานหนองจอก ม.13  ขายราคาขพปนละ10-20บาท 

พลชาหมมพเปปนสพนคดาในชลมชนบดานพรหมราช ขายหชอละ35บาท ทภปง2อยชางเปปนสพนคดาจากกลลชมแมช

บดานในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตมม อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานขนมเปปป ยะ, รดานพลชาหมมพ

ออนไลนค : U2T ตมม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. สรดางผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑตามความตดองการของตลาด

 2. บรรจลภภณฑฑตดองมมความนชาสนใจ บชงบอกถขงอภตลภกษณฑชลมชน 

3. ถชายภาพผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑสมชการสชงเสรพมการขายออนไลนฑ 

4. เลรอกแพลตฟอรฑมทมพเปปนทมพนพยมทางการตลาด แลดวพาชลมชนลงขาย

5. มมโปรโมชภพนตามชชวงเวลา

6. สชงเสรพมเสดนทางจภกรยาน ปปพ นและทชองเทมพยวในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 324 / 587



PS65027317 : การสตงเสรกมการปลรกผพกปลอดภพยครพวเรชอนยากจน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   โปรแกรมอภจฉรพยะสจาหรภบวพเคราะหฑทจานายการเกพดศภตรมและโรคพรช รวมถขงการจภดการดพน 

และงานวพเคราะหฑอรพนๆ ทมพเกมพยวขดอง

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกสลภด

รายละเออยด : ผภกสลภดในรมปเเบบการผลพตเเบบอพนทรมยฑ มม 3 ชนพด ไดดเเกช กรมนโอตค เรดโอตค เเ

ละกรมนคอส

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ธงชภยเหนรอ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ธงชภยเหนรอ ออแกนพค

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมอบรมการเรมยนรมดการปลมกผภกปลอดภภย

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑการสรดางเรรพองราวเพรพอเพพพมคลณคชา และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชผลพตภภณฑฑ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 325 / 587



PS65027424 : โครงการเหมดฟาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการจจาหนชายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคลมแสงและความรดอน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหลดฟาง ธงชภยเหนรอ

รายละเออยด : จจาหนชายเหลดฟางสด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ธงชภยเหนรอ อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เหลดฟาง ธงชภยเหนรอ

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมอบรมการเรมยนรมดการเพาะเหลดฟาง

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑการสรดางเรรพองราวเพรพอเพพพมคลณคชา และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชผลพตภภณฑฑ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 72,000

หนดา 326 / 587



PS65016275 : สตงเสรกมผลกตภพณฑคขผาวหลามนกออกเพชถอการพพฒนาเศรษฐกกจและสกถงแวดลผอมทอถยพถงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน ออกแบบโลโกด ตราสพนคดา

ชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook, Line

ระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหลามนกออก

รายละเออยด : ขดาวหลามนกออก มมรสชาตพทมพเปปนเอกลภกษณฑดภปงเดพม เพพพมความหลากหลาย

ของรสชาตพเพรพอเปปนทางเลรอกใหมชใหดกภบผมดบรพโภค เพพพมตราสพนคดาทมพสามารถเพพพมชชองทางการ

ขาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.นกออก อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวหลามนกออก เปปนสพนคดาทมพไดดรภบการพภฒนาตชอยอดจากภมมพปปญญาทดองถพพนดภปงเดพม โดยการ

เพพพมรสชาตพของขดาวหลามใหดมมความหลากหลาย สามารถตอบสนองความตดองการของลมกคดา

ไดดหลายกลลชม พภฒนาตราสพนคดา เพรพอเพพพมความนชาสนใจของสพนคดา สชงเสรพมชชองทางการขาย

ผชานระบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ใหดลมกคดาสามารถเขดาถขงสพนคดาไดดงชายและรวดเรลว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 327 / 587



PS65016423 : สตงเสรกมผลกตภพณฑคเครชถองจพกสานนกออกเพชถอการพพฒนาเศรษฐกกจและสกถงแวดลผอมทอถยพถงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน ออกแบบโลโกด แอพพลพเคชภพน Canva

ระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เครรพองจภกสานนกออก

รายละเออยด : เครรพองจภกสานนกออก มมความปราณมตตามเอกลภกษณฑดภปงเดพม เพพพมความหลาก

หลายของรมปแบบสพนคดาเพรพอเปปนทางเลรอกใหมชใหดกภบผมดบรพโภค โดยใชดวภตถลดพบทมพหางชายในทดอง

ถพพนและชชวยอนลรภกษฑสพพงแวดลดอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.นกออก อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เครรพองจภกสานนกออก มมความปราณมตตามเอกลภกษณฑดภปงเดพม เพพพมความหลากหลายของรมป

แบบสพนคดาเพรพอเปปนทางเลรอกใหมชใหดกภบผมดบรพโภค โดยใชดวภตถลดพบทมพหางชายในทดองถพพนและชชวย

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 328 / 587



PS65016887 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคกลผวยตาก,กลผวยเตมมดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

-

เทคโนโลยมการแปรรมปอาหาร

การออกแบบกราฟปกและการจภดทจาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยเตลมดง

รายละเออยด : พภฒนา บรรจลภภณฑฑ ออกแบบโลโกด กลดวยตากดองนจปาผขปงเสมยบตอก บรรจลใน

ซองสลญญากาศแบบแยกชพปน ทจาใหดทานงชายไมชเลอะมรอ  โดยวาง Position ของสพนคดาไวดทมพ

กลลชมลมกคดาตลาดกลาง อายลตภปงแตช 25-45 ปป ออกแบบโดยใชดอภตลภกษณฑทดองถพพนมารชวมนจา

เสนอ ภายใตดแบรนดฑ “กลดวยเตลมดง”

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชอปลาทอง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : บชอปลาทอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ดดวยคลณภาพดพนทมพอลดมสมบมรณฑ อภนเปปนจลดเดชนของตจาบลบชอปลาทอง ทจาใหดไดดกลดวยทมพมมรสชาด

อรชอย และนจามาผชานกระบวนการตากและดองนจปาผขปงจนไดดมาเปปนกลดวยตากดองนจปาผขปงทมพมมรส

ชาตพดม ทภปงยภงใชดสมลนไพรในทดองถพพนมาเปปนสชวนผสมทจาใหดดมตชอสลขภาพยพพงขขปน แลดวนจามาผลพตเปปน

กลดวยตากดองนจปาผขปงเสมยบตอก บรรจลในซองสลญญากาศแบบแยกชพปน ทจาใหดทานงชายไมชเลอะมรอ  

โดยวาง Position ของสพนคดาไวดทมพกลลชมลมกคดาตลาดกลาง อายลตภปงแตช 25-45 ปป ออกแบบโดยใชด

อภตลภกษณฑทดองถพพนมารชวมนจาเสนอ ภายใตดแบรนดฑ “กลดวยเตลมดง” ทมพสรพอถขงความอลดมสมบมรณฑ

ของทดองทมพและความเชมพยวชาญในผลพตภภณฑฑ และสามารถแตกยอดผลพตภภณฑฑอรพนทมพใชดกลดวยเปปน

วภตถลดพบตชอไดดในอนาคต

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 329 / 587



PS65016947 : โครงการพพฒนาตผนแบบเสผนทางจพกรยานสตงเสรกมการทตองเทอถยว อจาเภอปปกธงชพย ตจาบลบตอ
ปลาทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมการสรดางการมมสชวนรชวมกภบประชาชนในพรปนทมพ

เทคโนโลยม  VR สรดางสภาวะแวดลดอมเสมรอนเพรพอนสชงเสรพมการทชองเทมพยว Virtual Tour

ใชดองคฑความรมดดดานการถชายภาพ ถชายทจาสารคดม เพรพอนจาเสนอสถานทมพทชองดทมพยวทมพนชาสนใจใน

ตจาบล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตดนแบบเสดนทางจภกรยานสชงเสรพมการทชองเทมพยว อจาเภอปปกธงชภย 

ตจาบลบชอปลาทอง

รายละเออยด : เปปนการกจาหนดเสดนทางจภกรยานในพรปนทมพ แลดวดจาเนพนการจภดทจาปปายบอกทาง 

แผนทมพ ในเสดนทางโดยเนดนการใชดวภสดลทมพหาไดดหรรอเหลรอใชดจากการผลพตในพรปนทมพ เพรพอเปปนชชอง

ทางนจานภกทชองเทมพยวเขดาสมชชลมชน สรดางเศรษฐกพจ การคดาใหดแกชประชาชนในพรปนทมพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชอปลาทอง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ตดนแบบเสดนทางจภกรยานสชงเสรพมการทชองเทมพยว อจาเภอปปกธงชภย ตจาบลบชอปลาทอง

ออนไลนค : บชอปลาทอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตดนแบบเสดนทางจภกรยานเพรพอสชงเสรพมการทชองเทมพยวเชพงสรดางสรรคฑ  เปปนการกจาหนดเสดนทาง

จภกรยานในพรปนทมพ แลดวดจาเนพนการจภดทจาปปายบอกทาง แผนทมพ ในเสดนทางโดยเนดนการใชดวภสดลทมพหา

ไดดหรรอเหลรอใชดจากการผลพตในพรปนทมพ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 330 / 587



PS65063117 : โครงการพพฒนาและแปรรรปผลผลกตละมถด เยลลอถละมถด,ชาวกระเชาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

-

การออกแบบกราฟปกและการจภดทจาบรรจลภภณฑฑ

การแปรรมปผลผลพตทางการเกษตรสมชผลพตภภณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชาวกระเชาะ

รายละเออยด : ศขกษาและพภฒนาเทคนพคการแปรรมปละมลด ทมพปลมกมากในเขตพรปนทมพ เพรพอลดการ

สมญเสมยและเสรพอมราคาของผลผลพตละมลด โดยพภฒนาแปรรมปละมลดใหดมมความนชาสนใจขขปน 

โดยใหดอยมชในรมปแบบของขนมเยลลมพกภมมมพ ทมพมมรสชาดและเนรปอสภมผภสของละมลดแทด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บชอปลาทอง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ชาวกระเชาะ

ออนไลนค : กลลชมผมดปลมกละมลด,กลดวยหอมทอง,และฝรภพง (เเละพรชผภกผลไมดอรพนๆ)ของอ.ปปกธงชภย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตจาบลบชอปลาทอง เปปนตจาบลหนขพงในอจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา พรปนทมพทภปงหมดอยมชใน

ความรภบผพดชอบของ องคฑการบรพหารสชวนตจาบลนพคมสรดางตนเอง ระยะทางหชางจากอจาเภอ

ปปกธงชภย ประมาณ 30 กพโลเมตร และอยมชทางทพศใตดของจภงหวภดนครราชสมมา หชางจากจภงหวภด

นครราชสมมา ระยะทางประมาณ 65 กพโลเมตร มรพรปนทมพประมาณ 49 ตารางกพโลเมตร มมลภกษณะ

ภมมพประเทศโดยรวมเปปนทมพราบลลชม ลภกษณะเปปนพรปนทมพลมกคลรพนลอนตรปน พรปนทมพสชวนใหญชเปปนพรปนทมพการ

เกษตร ประชาชนสชวนใหญชประกอบอาชมพเกษตรกรรม ไดดแกช ทจานา ทจาไร ปศลสภตวฑ และการรภบ

จดางทภพวไป นอกจากนมป ชลมชนยภงมมการประกอบอาชมพเสรพม เชชน ปลมกผภก เลมปยงสภตวฑ ปลมกละมลด 

ฝรภพง กลดวยหภกมลก กลดวยนจปาวดา ซขพงวภตถลดพบดภงกลชาวสามารถมาผลพตเปปนสพนคดาภายในชลมชนไดด ทจา

ใหดชลมชนมมความพรดอมทางดดานศภกยภาพในการผลพตสพนคดาภายในชลมชนเพรพอกชอใหดเกพดรายไดดทมพ

เพพพมขขปน ดภงนภปน จขงเลลงเหลนวชา ชลมชนควรไดดรภบการพภฒนาสพนคดาและยกระดภบสพนคดาชลมชนใหดมม

มมลคชาสมงขขปน และนจาเทคโนโลยมสมภยใหมชมาใชดในการพภฒนาองคฑความรมดของประชาชนเพรพอเพพพม

ประสพทธพภาพและประสพทธพผล เพรพอสรดางรายไดดใหดกภบสมาชพกในชลมชนและกระตลดนเศรษฐกพจใหด

เกพดขขปนกภบชลมชน ตลอดจนทจาการสชงเสรพมทางการตลาดและขายสพนคดาทภปงแบบ 

Online/Offine เพรพอใหดเกพดรายไดดเพพพมขขปน และสรดางความเขดมแขลงใหดกภบชลมชนอยชางยภพงยรน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 331 / 587



PS65027321 : พรกกแกงตระกรลออ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในใชดการบรรจลภภณฑฑ

ใชดเทคโนโลยมเพรพอออกแบบฉลากของบรรจลภภณฑฑ

ใชดแพลตฟอรฑม Social Media เพรพอออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชา

สภมพภนธฑผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงตระกมลออ

รายละเออยด : พรพกแกงขนาด 500 กรภม ปราศจากวภตถลเจรอปน และวภตถลกภนเสมย ใชดวภตถลดพบ

จากธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ภมหลวง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกตระกมลออ

ออนไลนค : Sut-U2T For BCG ต.ภมหลวง , Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

หนขพงเดรอนแรก - 1) วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความทนทาน เกลบรภกษาอาหารไดดนาน สวย

งามและทภนสมภย 2) ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม 

Social Media เดรอนทมพสอง 1) ผลพตสพนคดาและจภดหนชาย ทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2) 

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ เดรอนทมพสาม 1) ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและ

ทางออนไลนฑ 2) ขยายชชองทางการตลาด 3) - ใชดกลยลทธฑ Content ในการสรดางการรภบรมด และ

สรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 5,500

หนดา 332 / 587



PS65027354 : หนตอไมผดองทกวไผตเขา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการใชดบรรจลภภณฑฑ

ใชดเทคโนโลยมเพรพอออกแบบฉลากของบรรจลภภณฑฑ

ใชดแพลตฟอรฑม Social Media เพรพอออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชา

สภมพภนธฑผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนชอไมดดองทพวไผชเขา

รายละเออยด : หนชอไมดดอง ปราศจากวภตถลเจรอปน และวภตถลกภนเสมย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ภมหลวง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : หนชอไมดดองทพวไผชเขา

ออนไลนค : Sut-U2T For BCG ต.ภมหลวง ,Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

หนขพงเดรอนแรก - 1) วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความทนทาน เกลบรภกษาอาหารไดดนาน สวย

งามและทภนสมภย 2) ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม 

Social Media เดรอนทมพสอง 1) ผลพตสพนคดาและจภดหนชาย ทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2) 

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ เดรอนทมพสาม 1) ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและ

ทางออนไลนฑ 2) ขยายชชองทางการตลาด 3) - ใชดกลยลทธฑ Content ในการสรดางการรภบรมด และ

สรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 6,250

หนดา 333 / 587



PS65025774 : พรกกแกงบผานดรตใน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจจาหนชาย ดดวยการออกตลาด และจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออ

นไลนฑ

ออกแบบตราฉลากและบรรจลภภณฑฑใหดมมความโดดเดชนสะดวกตชอการขนสชงและสามารถเกลบ

รภกษา คลณภาพของผลพตภภณฑฑไดดนานขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงบดานดมชใน (Dunai Curry Paste (DCP))

รายละเออยด : พรพกแกงบดานดมใน ตจาบลเมรองปปก อจาเภอปปกธงชภย เกพดขขปนจากการรวมกลลชม

สมาชพกในหมมชบดานภายใตดชรพอ “กลลชมแปรรมปอาหารบดานดมช” โดยใชดเวลาวชางจากการทจา

เกษตรกรรมนจาวภตถลดพบทมพมมในทดองถพพนมาแปรรมปและถนอมอาหารดดวยการทจาพรพกแกง การ

รวมกลลชมผลพตพรพกแกงขายในชลมชนจนเกพดเปปนวพสาหกพจชลมชน ทจาใหดครภวเรรอนและกลลชมมมราย

ไดดเสรพม สรดางการมมสชวนรชวมของคนในชลมชนในการแกดปปญหาชลมชนโดยชลมชน โดยในการ

ผลพตแตชละครภปงจะเปปนการผลพตตามคจาสภพงซรปอของลมกคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เมรองปปก อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแปรรมปอาหารบดานดมช

ออนไลนค : พรพกแกงบดานดมชใน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

***แผนการตลาด***

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนการเพพพมชชองทางการสรพอสารทางการตลาดเพรพอโปรโมทและโฆษณาสพนคดาทภปงทาง

ออนไลนฑและออฟไลนฑ

- วางแผนจภดหาวภตถลดพบทมพไดดคลณภาพและตดนทลนตจพาลง

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจใหดกภบกลลชมเปปาหมายใหมช

- โปรโมทและโฆษณาสพนคดาบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑในการสชงเสรพมการตลาดโดยการจภดโปรโมชภพน เพรพอกระตลดนยอดขาย 

***แผนการขาย***

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social 

Media

 ตชาง ๆ เชชน Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 334 / 587



PS65034108 : สมบพตกไหมไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจจาหนชาย ดดวยการออกตลาด และจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออ

นไลนฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม โดดเดชน 

และ ทภนสมภย เพรพอเจาะกลลชมลมกคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สมบภตพไหมไทย (Sombat thai silk)

รายละเออยด : ผดาไหมบดานนาแค ตจาบลเมรองปปก อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา เปปน

เอกลภกษณฑและเปปนทมพนพยม ของอจาเภอปปกธงชภย คนในชลมชนสชวนมากประกอบอาชมพเสรพม ครอ 

การทอผดาไหม การปปพ นไหม การยดอมไหม เนรพองจากเปปนการสรบทอดวภฒนธรรมตชอกภนมา ผดา

ไหมทมพใชดทจาจากเสดนใยธรรมชาตพทมพไดดจากสภตวฑจจาพวกหนอนไหม โดยคายเสดนใยออกมาทาง

ปากมมความยาวตชอเนรพอง เมรพอนจามาทอเปปนผรนผดาทจาใหดอชอนนลชม เปปนมภน เหนมยว ยรดหยลชน ตภวดม 

ดมดซภบความชรปน ยดอมสมงชายและสวมใสชสบายเนรพองจากมมความชรปนในตภวเอง สมงประมาณรดอยละ 

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เมรองปปก อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สมบภตพไหมไทย

ออนไลนค : สมบภตพไหมไทย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

-ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงามและนชาสนใจ

-ประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมSocialMedia

-ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

-ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ

-ใชดกลยลทธฑในการสชงเสรพมการตลาดโดยการจภดโปรโมชภพน

-ขยายชชองทางการตลาด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 40,500

หนดา 335 / 587



PS65005279 : โครงการ การออกแบบเชกงสรผางสรรคคทตองเทอถยวตลาดวกถอชถมชน ตจาบลลจานางแกผว อจาเภอ
ปปกธงชพย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Abode illustrator, Abode photoshop  และCanva ออกแบบตราสพนคดา, 

ปปายประชาสภมพภนธฑ, กระเปปาผดา และโลโกดตลาด

ชชองทางการประชาสภมพภนธฑผชานระบบออนไลนฑ ไดดแกช Facebook, Line และTiktok

ใชดโปรแกรม Abode illustrator ในการออกแบบโมเดลตลาดชลมชน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดชลมชน เทศบาลตจาบลลจานางแกดว

รายละเออยด : ตลาดชลมชน เทศบาลตจาบลลจานางแกดว เปปนพรปนทมพจภดจจาหนชายผลพตภภณฑฑใน

ทดองถพพนและชลมชนใกลดเคมยง สะทดอนใหดเหลนถขงศพลปวภฒนธรรมพรปนถพพน ทรภพยากรของชลมชน 

และภมมพปปญญาทดองถพพนตจาบลลจานางแกดว โดยแบชงโซนชภดเจนระหวชางโซนจจาหนชายผลพตภภณฑฑ

ทภพวไป และโซนของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ลจานางแกดว อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ตจาบลลจานางแกดวตภปงอยมชทางทพศตะวภนตกเฉมยงใตดของอจาเภอปปกธงชภย ซขพงเปปนเขตปปาสงวน มม

เนรปอทมพประมาณ ½ ของพรปนทมพตจาบลลจานางแกดวทภปงหมด ประชาชนสชวนใหญชประกอบอาชมพ

เกษตรกรรมและรภบจดางทภพวไป ผมดนจาทดองถพพนจขงมมความตดองการเสรพมสรดางการทชองเทมพยววพถม

ชลมชนทดองถพพนใหดกภบนภกทชองเทมพยวทภปงในชลมชน และนอกชลมชน แตชเนรพองจากสถานการณฑโควพด 19 

สชงผลตชอสภาพเศรษฐกพจทลกภาคสชวน และสชงผลกระทบทจาใหดเกพดการวชางงาน และการขาด

แคลนรายไดดของคนในพรปนทมพตจาบลลจานางแกดว 

      คณะผมดจภดทจาจขงไดดออกแบบการทชองเทมพยวตลาดวพถมชลมชนเชพงสรดางสรรคฑ ตจาบลลจานางแกดว 

เพรพอออกแบบการทชองเทมพยวเชพงสรดางสรรคฑตลาดวพถมชลมชน โดยสนภบสนลนใหดมมการทชองเทมพยวทมพมม

ผลกระทบกภบสพพงแวดลดอมนดอยทมพสลดแตชยภงคงรภกษาบรรยากาศทมพแสดงถขงอภตลภกษณฑวพถมชลมชนใน

ทดองถพพนไวดคงอยมช ดดวยการนจาผสมผสานเขดากภบศพลปวภฒนธรรมพรปนถพพน และทรภพยากรของชลมชน

มาพภฒนาเปปนพรปนทมพจภดจจาหนชายผลพตภภณฑฑ และแสดงถขงภมมพปปญญาทดองถพพนมาเปปนจลดขาย ทจาใหด

กลายเปปนตลาดเชพงสรดางสรรคฑ ทจาใหดเกพดรายไดดจากการทชองเทมพยวหมลนเวมยนในชลมชนเพพพมมาก

ขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 336 / 587



PS65010468 : โครงการ การแปรรรปผลกตภพณฑคชาตะไครผผสมสมถนไพรเพชถอสถขภาพ ตจาบลลจานางแกผว อจาเภอ
ปปกธงชพย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Abode illustrator, Abode photoshop และ Canva ในการออกแบบตราสพน

คดาและสรพอประชาสภมพภนธฑ

เครรพองอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

เพพพมชชองทางการขายโดยใสดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook, Line, Tiktok, Shopee

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชาตะไครดผสมสมลนไพร

รายละเออยด : ชาตะไครดผสมสมลนไพร เปปนชาทมพมมคลณสรรพคลณ และประโยชนฑตชอรชางกายมาก

มายใชดเปปนยา แกดปวดทดอง โรคหรด ขภบปปสสาวะ และยภงใชดรวมกภบสมลนไพรชนพดอรพนรภกษาโรคไดด

อมกดดวย (วภฒนา วพรพวฒพกร, 2562) ราคาขาย(ตชอชพปน)- 20g ราคา 49 บาท- 50g ราคา 89 

บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ลจานางแกดว อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

เนรพองจากพรปนทมพชลมชนตจาบลลจานางแกดวสชวนใหญชเปปนพรปนทมพเพาะปลมก ซขพงมมเกษตรกรจจานวนมาก

ในพรปนทมพ และหนขพงในพรชทมพมมการปลมกอยชางแพรชหลายและหาไดดงชายในทดองถพพนกลครอ ตะไครด ซขพงเปปน

สมลนไพรทมพมมประโยชนฑ และสรรพคลณมากมาย ปปจจลบภนการดรพมชาสมลนไพรไดดรภบความนพยมอยชาง

แพรชหลายเพราะผมดคนรภกสลขภาพมากยพพงขขปน คณะผมดจภดทจาจขงเลลงเหลนถขงคลณคชาของสมลนไพรใน

ทดองถพพนทมพมมอยมชแลดวในชลมชน เชชน ตะไครด เปปนตดน จขงนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑชาตะไครดผสม

สมลนไพร เพรพอสรดางรายไดดใหดแกชคนในชลมชนเพพพมมากขขปน โดยพภฒนาผลพตภภณฑฑในรมปแบบสพนคดา

ใหมชมมการออกแบบตราสพนคดา สชงเสรพมการตลาด และการประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑ ผชานชชอง

ทางสรพอออนไลนฑ เชชน Facebook, Line, Shopee และTiktok

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 731.77

หนดา 337 / 587



PS65022196 : ขนมนางเลมด สะแกราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมเพรพอออกแบบฉลากของบรรจลภภณฑฑ

ใชดเทคโนโลยมการบรรจลภภณฑฑ

ใชดแฟลตฟอรมฑSocialMediaเพรพอออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑ

ผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลลด สะแกราช

รายละเออยด : ขดาวเหนมยวขาวแชชนจปาแตงโมใหดกรอบ ทอดจนขดาวเหนมยวเปปนสมนจปาตาลทอง

อชอนๆ โรยหนดาดดวยนจปาตาลปปป บ และนจปาขนมใสชถลงบรรจลภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สะแกราช อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : แผงรพมทางถนนหมายเลข 24ทางไปเขรพอนมมลบน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความดมดดขงความสนใจ นชาซรปอ นชาทาน

- ออกแบบสรพประชาสภมพภนธฑ

- โปรโมชภปนสชงเสรพมการขาย ดดวยราคาเชชน ซรปอ3ถมกกวชาปกตพ หรรอนจาเปปนของฝาก

- ตอบสนองความตดองการของลมกคดา

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ - ขยายชชองทางการตลาด

     แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตช ละประเภท

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจาขนมนางเลลด นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชอง

ทางในการดจาเนพน ธลรกพจเพพพมเตพม

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดวด ยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน รมปภาพ 

ผชานทาง แพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook Tiktok ฯลฯ

  แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 338 / 587



PS65022274 : ขผาวหลามสอถแยกคลองเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมเพรพอออกแบบฉลากของบรรจลภภณฑฑ

ใชดเทคโนโลยมในการบรรจลภภณฑฑ

ใชดแพลตฟอรมฑSocialMediaเพรพอออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑ

ผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหลามคลองเตย

รายละเออยด : ขดาวเหนมยวขาว,ดจา ไสดถภพวดจา มมกระบอกไมดไผชเปปนบรรจลภภณฑฑ / ขนาดตาม

กระบอกขดาวหลาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สะแกราช อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : แผงรพมทางถนนหมายเลข 24ทางไปเขรพอนมมลบน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑขดาวหลามใหดเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑSocial Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจาขดาวหลาม นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทาง

ในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน รมปภาพ 

ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook Tiktok ฯลฯ

 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 339 / 587



PS65016986 : โครงการพพฒนาเเละยกระดพบผลกตภพณฑคขนมนางเลมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการสรดางสรพอออนไลนฑเพรพอสชงเสรพมการขายสพนคดา

เทคโนโลยมการสรดางบรรจลภภณฑฑใหดมมมาตราฐานสจาหรภบการจจาหนชาย

เทคโนโลยมการออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมายทางการคดาใน

อนาคต

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลลดแมชทอน

รายละเออยด : ขนมนางเลลดแมชทอนผลพตอยชางพพถมพพถภนจากการคภดสรรขดาวเหนมยวคลณภาพดม

ซขพงเปปนวภตถลดพบในทดองถพพนคลลกเคลดากภบเกลรอกระเทมยมและนจปาแตงโมสมตรพพเศษทจาใหดเนรปอ

สภมผภสของขนมมมความหอมกรอบผสมกภบนจปาราดหนดาขนมทมพทจาจากนจปาตาลมะพรดาวและ

นจปาตาลทรายแดงทจาใหดขนมมมความหอมหวานอรชอยกลมกลชอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สจาโรง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขนมนางเลลดแมชทอน

ออนไลนค : ตจาบลสจาโรง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา -U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การออกแบบแผนธลรกพจดดวย BMC สามารถทจาไดดดภงนมป

Customer Segment 

กลลชมลมกคดาทลกเพศทลกวภย ไดดแกช ชชวงอายล 0 - 15 ปป, อายล16 - 30 ปป, อายล 31 - 45 ปป และ อายล

มากกวชา 45 ปปขขปนไป ซขพงมมทภปง กลลชมลมกคดาในทดองถพพน และ กลลชมพชอคดาคนกลางแตชละภาคไดดแกช ภาค

ตะวภนออกเฉมยงเหนรอ, ภาคกลาง และภาคตะวภนออก 

Costomer Relationships

มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากทานแลดวผลเปปนอยชางไร และนจา

ผลลภพธฑมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย 

Channels

จภดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ และจจาหนชายทมพบดาน ซขพงเปปนสถานทมพผลพตสพนคดา

Value Propositions

คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอลมกคดาไดดทานขนมนางเลลดทมพแปรรมปมาจากผลผลพตทางการเกษตร

ซขพงเปปนวภตถลดพบในทดองถพพน สามารถเกลบรภกษาไวดไดดนาน มมรสชาตพเปปนเอกลภกษณฑเฉพาะตภว

Key Activities 

มมกระบวนการผลพตขนมนางเลลดเองในชลมชนทมพแปรรมปมาจากผลผลพตทางการเกษตรซขพงเปปน

วภตถลดพบในทดองถพพน ออกแบบตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑใหดสอดคลดองกภบอภตลภกษณฑของสพนคดา ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภด

จจาหนชายสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,450

หนดา 340 / 587



PS65017017 : โครงการพพฒนาเเละยกระดพบผลกตภพณฑคเฉากนวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการสรดางสรพอออนไลนฑเพรพอสชงเสรพมการขายสพนคดา

เทคโนโลยมการสรดางบรรจลภภณฑฑใหดมมมาตราฐานสจาหรภบการจจาหนชาย

เทคโนโลยมการออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมายทางการคดาใน

อนาคต

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เฉากตวยบดานเเพรว

รายละเออยด : เฉากตวยบดานแพรวผลพตดดวยขภปนตอนทมพสะอาดปราศจากวภตถลกภนเสมยผชานการ

คภดสรรใบเฉากตวยคลณภาพดมทจาใหดเฉากตวยมมความหอมเหนมยวนลชมหนขบอรชอยมมสรรพคลณชชวย

ดภบกระหายคลายรดอนไดดเปปนอยชางดม เสรพฟพรดอมนจปาตาลอดอยคลณภาพดม ซขพงสามารถเลรอก

เตพมความหวานไดดตามใจชอบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สจาโรง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เฉากตวยบดานเเพรว

ออนไลนค : ตจาบลสจาโรง อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา -U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การออกแบบแผนธลรกพจดดวย BMC สามารถทจาไดดดภงนมป

Customer Segment 

กลลชมลมกคดาทลกเพศทลกวภย ไดดแกช ชชวงอายล 0 - 15 ปป, อายล16 - 30 ปป, อายล 31 - 45 ปป และ อายล

มากกวชา 45 ปปขขปนไป ซขพงมมทภปง กลลชมลมกคดาในทดองถพพน กลลชมลมกคดาออนไลนฑ

Costomer Relationships

มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากทานแลดวผลเปปนอยชางไร และนจา

ผลลภพธฑมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย 

Channels

จภดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ และจจาหนชายทมพบดาน ซขพงเปปนสถานทมพผลพตสพนคดา

Value Propositions

- มมสรรพคลณชชวยดภบกระหาย แกดรดอนใน ชชวยขภบเสมหะ แกดคลรพนไสด เบรพออาหาร ลดอาการกลดาม

เนรปออภกเสบ

 มมความเหนมยวนลชม หนขบ อรชอย สามารถนจาไปประกอบอาหารประเภทของหวานไดดหลากหลายรมป

แบบ

Key Activities 

มมกระบวนการผลพตขนมนางเลลดเองในชลมชนทมพแปรรมปมาจากผลผลพตทางการเกษตรซขพงเปปน

วภตถลดพบในทดองถพพน ออกแบบตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑใหดสอดคลดองกภบอภตลภกษณฑของสพนคดา ซขพง

ระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 341 / 587



PS65025987 : ผลกตภพณฑค ขผาวเมตา สถขเกษม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย มมความหลากหลาย และ ใชดประโยชนฑไดดจรพง

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑ ขดาวเมชา สลขเกษม

รายละเออยด : ขดาวเมชาของชลมชนสลขเกษม อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมามมกรรมวพธม

การผลพตทมพเปปนเอกลภกษณฑและผลพตดดวยกรรมวพธมทมพมมคลณภาพแบบวภนตชอวภน ทจาใหดขดาวเมชา

ตจาบลสลขเกษมเปปนขดาวเมชาทมพมมความสดใหมช คงคลณคชาทางโภชนาการไวดอยชางครบถดวน และมม

รสชาตพทมพอรชอย จนกลายเปปนทมพรมดจภกและเปปนของดมประจจาชลมชนสลขเกษมมาจนถขงปปจจลบภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สลขเกษม อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชาวบดาน ต.สลขเกษม

ออนไลนค : สลขเกษม Community Enterprise

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม และมมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของผลพตภภณฑฑขดาวเมชา

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาด

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตช

ละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความ

ประทภบใจ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบน

เนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 33,000

หนดา 342 / 587



PS65027571 : บรรจถภพณฑคจากใบตอง ตจาบลสถขเกษม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย มม

ความหลากหลาย และ ใชดประโยชนฑไดดจรพง

-

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : บรรจลภภณฑฑจากธรรมชาตพ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑบรรจลภภณฑฑจากใบตอง ตจาบลสลขเกษม เปปนการนจาวภสดลทมพมมอยมชใน

ทดองถพพนของตจาบลสลขเกษม อจาเภอปปกธงชภย จภงหวภดนครราชสมมา มาแปรรมปสจาหรภบใชดเปปน

ภาชนะในการใสชอาหารแทนการใชดภาชนะจากพลาสตพกโดยภาชนะเหลชานมปนภปนจะใชดเวลาในการ

ยชอยสลายนานและมมสารทมพอาจกชอใหดเกพดอภนตรายตชอรชางกาย ภาชนะจากวภสดลธรรมชาตพจขง

เปปนอมกหนขพงทางเลรอกทมพจะชชวยลดขยะประเภทกลชองโฟม ถลง และภาชนะพลาสตพก แกดปปญหา

สพพงแวดลดอมและลดภาวะโลกรดอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สลขเกษม อ.ปปกธงชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : SUK KASEM LOCAL PRODUCTS

ออนไลนค : สลขเกษม Community Enterprise

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม และมมระดภบ

สพงหาคม 2565

- ผลพตบรรจลภภณฑฑและเรพพมนจาไปใชดกภบผลพตภภณฑฑภายในตจาบล

- ประชาสภมพภนธฑและเผยแพรชใหดกภบคนในชลมชนเพรพอลดการใชดบรรจลภภณฑฑจากพลาสตพกมากขขปน

กภนยายน 2565

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาพรดอมทภปงบรรจลภภณฑฑใหดเกพดการสรดางจลดขายใหดแกชตจาบลดดวยกลยลทธฑ 

Storytelling

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบน

เนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook 

Youtube

Instagram Tiktok ฯลฯ

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑบรรจลภภณฑฑจากธรรมชาตพ

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 343 / 587



PS65006301 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคผผามพดยผอมลายอพตลพกษณคตจาบลกลางดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การจภดทจาสพนคดาสรดางสรรคฑทมพมมอภตลภกษณฑของพรปนทมพ

องคฑความรมดในการพภมนาผลพตภภณฑฑจากมภดยดอม

พภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑผดามภดยดอมกลางดง

รายละเออยด : เปปนแนวความคพดทมพจะพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมจลดเดชนของผลพตภภณฑฑมภดยดอม ทภปง

รมปแบบ และลวดลาย ทมพเปปนนจาอภตลภกษณฑเฉพาะของตจาบลกลางดงมาเปปนแนวทางในการ

ออกแบบ เพรพอใหดผลพตภภณฑฑเกพดความแตกตชาง และความมมอภตลภกษณฑนภปนยภงสามารถทมพจะเพพพม

มมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กลางดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เฮรอน ฮอม ฮภก

ออนไลนค : Huan Hom Hug

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

- Customer Segments กลลชมลมกคดาทมพชรพนชอบผดาไทยกลลชมลมกคดาทมพอยากไดดสพนคดาทมพมมคลณภาพ

กลลชมลมกคดาทมพสนภบสนลนสพนคดาไทยกลลชมลมกคดาตชางประเทศทมพชรพนชอบสพนคดาไทย

- Value Propositions เปปนสพนคดาทมพมมคลณภาพรภบมาตรฐานผลพตภภณฑฑชลมชน (มผช.) สพนคดามา

จากภมมพปปญญาในทดองถพพน สพนคดามมความเปปนอภตลภกษณฑของตจาบลกลางดง

- Channels

----On-line maketing Shopee Lazada Kaidee.com  WELOVESHOPPING Tarad.com 

Facebook Marketplace  Line My Shop Website Webpage 

----Off-line marketing การขายหนดารดาน การฝากขาย การสมภครสมาชพกเพรพอใชดเปปนสชวนลด

หรรอรภบโปรโมชภน การรภบตภวแทนจจาหนชาย

- Customer Relationships ชชองทางออนไลนฑ ชชองทางออฟไลนฑ แพลตฟอรฑมมารฑเกลตตพปง

- Revenue Streams  รายไดดจากการขายผลพตภภณฑฑผดามภดยดอมกลางดง

- Key Resources วภสดล/อลปกรณฑ/เครรพองมรอ/เครรพองจภกรทมพใชดในการผลพต เงพนลงทลน วภตถลดพบใน

ตจาบล ผมดเชมพยวชาญในการผลพต สถานทมพดจาเนพนการ

- Key Activities ขายสพนคดาวภตถลดพบในทดองถพพนทมพมมมาตรฐาน พภฒนาสพนคดาทมพเปปนภมมพปปญญาทดอง

ถพพน สจารวจความตดองการของสมาชพกกลลชมผดามภดยดอมตจาบลกลางดง

- Key Partners มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน เทศบาลตจาบลสมมามงคล เทศบาล

ตจาบลกลางดง และกลลชมผดามภดยดอมตจาบลกลางดง

- Cost Structure คชาวภตถลดพบ คชาสาธารณมปโภค คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาขนสชง กจาไร 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 344 / 587



PS65014437 : โครงการพพฒนาตผนแบบครอมบจารถงผลนจนานมขผาวโพดกลางดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การแปรรมปผลผลพตทางการเกษตร

องคฑความรมดในการพภฒนาสมตรครมมบจารลงผพว

พภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   เทคโนโลยมพภฒนาคลณภาพผลผลพตทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ครมมบจารลงผพวนจปานมขดาวโพดกลางดง

รายละเออยด : เปปนการพภฒนาผลพตภภณฑฑโดยการแปรรมปนจปานมขดาวโพดเปปนครมมบจารลงผพว 

เนรพองจากขดาวโพดเปปนพรชทดองถพพนเปปนของดมระดภบตดาบลกลางดง มมคลรประโยชนฑในการบจารลง

ผพวพรรณ ทจาใหดผพวพรรณของเราไมชเหมพยวยชน เปลชงปลภพงดมสดชรพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กลางดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ยภงไมชมม

ออนไลนค : กลางดงมมดม U2T for BCG ตจาบลกลางดง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Customer Segments กลลชมลมกคดาทมพใสชใจสลขภาพและความงาม กลลชมลมกคดาทมพอยากไดดสพนคดาทมพ

ปลอดภภย กลลชมลมกคดาทมพสนภบสนลนพรชผลทางการเกษตร กลลชมลมกคดาตชางประเทศทมพชรพนชอบสพนคดา

ไทย

Value Propositions เปปนสพนคดาทมพปลอดภภยตชอผมดบรพโภค ไดดรภบมาตรฐาน GAP, ASEAN GMP, 

ISO, FDA (อย.) สพนคดามาจากวภตถลดพบในทดองถพพน วภตถลมาจากสมาชพกหรรอกลลชมชลมชนในพรปนทมพ

Channels เวลบไซตฑ กลลชมไลนฑ เวลบเพจ การสมภครสมาชพกเพรพอใชดเปปนสชวนลดหรรอรภบโปรโมชภน รภบ

ตภวแทนจจาหนชาย

Customer Relationships ชชองทางออนไลนฑ ชชองทางออฟไลนฑ แพลตฟอรฑมมารฑเกลตตพปง

Revenue Streams  รายไดดจากการขายสพนคดา

Key Resources วภสดล/อลปกรณฑ/เครรพองมรอ/เครรพองจภกรทมพใชดในการผลพต เงพนลงทลน วภตถลดพบใน

ตจาบล ผมดเชมพยวชาญในการผลพต สถานทมพดจาเนพนการ

Key Activitiesขายวภตถลดพบในทดองถพพนทมพมมมาตรฐาน แปรรมปวภตถลดพบในทดองถพพน สจารวจความตดอง

การของเกษตรกรในพรปนทมพ

Key Partners มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน เทศบาลตจาบลสมมามงคล เทศบาล

ตจาบลกลางดง เกษตรกรในตจาบลกลางดง อจาเภอปากชชอง จภงหวภดนครราชสมมา

Cost Structure คชาวภตถลดพบ คชาสาธารณมปโภค คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาขนสชง คชาโฆษณา

ประชาสภมพภนธฑ กจาไร 20-30%

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 345 / 587



PS65014442 : โครงการพพฒนาตผนแบบไอศครอมนผอยหนตากลางดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองตดมนมสจาหรภบไอศครมม

เครรพองทจาไอศครมม

ถภงเยลนสจาหรภบคนนจปาไอศครมม เครรพองผสมไอศครมม เครรพองชภพงวภตถลดพบ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไอศครมมนดอยหนชากลางดง

รายละเออยด : เปปนแนวความคพดทมพจะพภฒนาผลพตภภณฑฑโดยการแปรรมปผลไมดทมพมมชรพอเสมยงใน

พรปนทมพ เชชน นดอยหนชา มาผชานกระบวนการผลพตออกมาเปปนไอศกรมมผลไมดทมพมมความเปปน

เอกลภกษณฑของตจาบลกลางดง และยภงเปปนการเพพพมมมลคชาสพนคดาอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กลางดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : กลางดงมมดม U2T for BCG ตจาบลกลางดง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

- Customer Segments กลลชมลมกคดาทมพใสชใจสลขภาพ กลลชมลมกคดาทมพสนภบสนลนพรชผลทางการ

เกษตร และประชาชนในพรปนทมพ

- Value Propositions ไอศกรมมนดอยหนชาหวานนดอย ไขมภนตจพา มมประโยชนฑตชอสลขภาพ สพนคดามา

จากวภตถลดพบในทดองถพพน นดอยหนชาปลอดสารพพษ 100%  ใหดความรมดสขกเหมรอนไดดทานนดอยหนชาสด 

ไดดรภบรสถขงความเปปนธรรมชาตพไปพรดอมกภบไอศครมม

- Channels On-line maketing Shopee Lazada Kaidee.com  WELOVESHOPPING 

Tarad.com Facebook Marketplace  Line My Shop Website Webpage Off-line 

marketing การขายหนดารดาน การฝากขาย การสมภครสมาชพกเพรพอใชดเปปนสชวนลดหรรอรภบโปรโม

ชภน รภบตภวแทนจจาหนชาย

- Customer Relationships ชชองทางออนไลนฑ ชชองทางออฟไลนฑ แพลตฟอรฑมมารฑเกลตตพปง

- Revenue Streams Revenue Streams  รายไดดจากการขายผลพตภภณฑฑไอศครมมนดอยหนชา

กลางดง

- Key Resources วภสดล/อลปกรณฑ/เครรพองมรอ/เครรพองจภกรทมพใชดในการผลพตและเกลบรภกษาไอศกรมม 

เงพนลงทลน วภตถลดพบในตจาบล ผมดเชมพยวชาญในการผลพตสถานทมพดจาเนพนการ

- Key Activities Key การแปรรมปวภตถลดพบในทดองถพพน และสรดางแบรนดฑนดอยหนชากลางดงใหดคน

รมดจภกจนกลายเปปนเอกลภกษณฑ หรรอตภวบชงชมปทางภมมพศาสตรฑ (Geographical Indication)

- Key Partners มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน เทศบาลตจาบลสมมามงคล เทศบาล

ตจาบลกลางดง ตลาดผลไมดกลางดง เกษตรกรผมดปลมกนดอยหนชาในตจาบลกลางดง ไรชสลวรรณ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 346 / 587



PS65009472 : ขนงพระ ปป ปลา รผา (นจนาปลาหวาน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การยรดอายลการเกลบรภกษา

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

-

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สารเตพมแตชงและวภตถลเจรอปนทางอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปป ปลา รดา (นจปาปลาหวาน)

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑปป ปลา รดา(นจปาปลาหวาน) เปปนผลพตภภณฑฑทมพมมการตชอยอดมาจาก

ความสจาเรลจจากการจภดกพจกรรมฝปกอบรมการสรดางอาชมพของโครงการการแปรรมปเครรพอง

จพปม ปป ปลา รดา สามรส เพรพอสรดางรายไดดในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ขนงพระ อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นจปาปลาหวาน แซชบนภว

ออนไลนค : นจปาปลาหวาน แซชบนภว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

 Customer Segment

• Customer Relationship

• Channels

• Value Propositions

• Key Activities

• Key Resources 

• Key Partners

• Cost Structure

• Revenue Streams

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 347 / 587



PS65009511 : ตจาบลขนงพระ ผลกตภพณฑคซอสผพดหมอถปฝาทองยผอย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช

การยรดอายลการเกลบรภกษาซอสผภดหมมพ

-

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สารเตพมแตชงและวภตถลเจรอปนทางอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ซอสผภดหมมพปปาทองยดอย

รายละเออยด : ผภดหมมพโคราช นภปนเปปนอาหารทดองถพพน ทมพหาทานงชาย และนพยมรภบประทานกภน

อยชางแพรชหลายในจภงหวภดนครราชสมมา เพราะคนสชวนใหญชนพยมรภบประทานผภดหมมพโคราช กภบ 

สดมตจา ซขพงถรอวชาเปปนอาหารทมพรภบประทานเขดากภนไดดดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ขนงพระ อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผภดหมมพปปาทองยดอย

ออนไลนค :  ต ตU2Tตจาบลขนงพระและซอสผภดหมมพปปาทองยดอย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

 CustomerSegment

 CustomerRelationship

Channels

 ValuePropositions

 KeyActivities

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 348 / 587



PS65018338 : โครงการพพฒนาและยกระดพบแชมพรมะกรรด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเปปดชชองทางออนไลนฑในการขาย การใชดสรพอออนไลนฑ Social Media เชชน Facebook 

Line

การออกแบบแพคเกลจใหมชใหดแกชสพนคดา หรรอสภญลภกษณฑแบรนดฑสพนคดาใหมช

การประเมพนคลณภาพสพนคดาเพรพอการนจาเขดาสมชตลาดออนไลนฑสมภยใหมช และการพภฒนารมปแบบ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานสภงคมวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Herbal shampoo

รายละเออยด : แชมพมมะกรมดผมดจา  สรรพคลณ ลดการขาดหลลดรชวงของเสดนผม ชะลอผม

หงอกกชอนวภย ผมหนา ดกดจา บจารลงรากผมใหดแขลงแรง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คลองมชวง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชน บดานปลายฟปา เขาใหญช

ออนไลนค : วพสาหกพจชลมชน บดานปลายฟปา เขาใหญช By U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การสชงเสรพมการขายใหดแกชกลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานปลายฟปา เขาใหญช การพภฒนาคลณภาพของ

สพนคดา จากการประเมพนคลณภาพโดยผมดผลพตและผมดรชวมพภฒนาการเพพพมยอดขายทางการตลาด

ออฟไลนฑ,ออนไลนฑ การเพพพมศภกยภาพและกจาลภงใจในการผลพตใหดแกชสมาชพกวพสาหกพจชลมชนบดาน

ปลายฟปาเขาใหญช

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 349 / 587



PS65019648 : โครงการพพฒนาและยกระดพบสบรตลดฝฝามะกรรด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเปปดชชองทางออนไลนฑในการขาย การใชดสรพอออนไลนฑ Social Media เชชน Facebook 

Line

การออกแบบแพคเกลจใหมชใหดแกชสพนคดา หรรอสภญลภกษณฑแบรนดฑสพนคดาใหมช

การประเมพนคลณภาพสพนคดาเพรพอการนจาเขดาสมชตลาดออนไลนฑสมภยใหมช และการพภฒนารมปแบบ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานสภงคมวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Herbal soap

รายละเออยด : สบมชลดฝปามะกรมด  บจารลงผพว เพพพมความชลชมชรพน ลดรพปวรอยสพว ฝปา กระ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.คลองมชวง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชน บดานปลายฟปา เขาใหญช

ออนไลนค : วพสาหกพจชลมชน บดานปลายฟปา เขาใหญช By U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การสชงเสรพมการขายใหดแกชกลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานปลายฟปา เขาใหญช การพภฒนาคลณภาพของ

สพนคดา จากการประเมพนคลณภาพโดยผมดผลพตและผมดรชวมพภฒนา

การเพพพมยอดขายทางการตลาดออฟไลนฑ,ออนไลนฑ การเพพพมศภกยภาพและกจาลภงใจในการผลพต

ใหดแกชสมาชพกวพสาหกพจชลมชนบดานปลายฟปา เขาใหญช

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 350 / 587



PS65016222 : การพพฒนาและยกระดพบเหมดโคนนผอยอบแหผง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด สรดางแบรนดฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา

องคฑความรมด สรดางบรรจลภภณฑฑใหมช

องคฑความรมด สชงเสรพมการขายสพนคดาออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เหลดโคนนดอยอบแหดง

รายละเออยด : เหลดโคนนดอยอบแหดง เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากเหลดโคนนดอยโดยกลลชมรภฐ

วพสาหกพจชลมนลมเกษตรพชอพอเพมยง ตจาบลจภนทขก อจาเภอปากชชอง จภงหวภดนครราชสมมา เพรพอ

ใหดเกพดรายไดดภายในชลมชนและสรดางอาชมพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จภนทขก อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ChanThuek

ออนไลนค : ChanThuek

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ในดดานกลยลทธฑผลพตภภณฑฑ(Product)ไดดทจาการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดกภบทางกลลชมวพสาหกพจ

ชลมชนพชอพอเพมยงเพรพอใหดตภวผลพตภภณฑฑมมความนชาสนใจเปปนทมพจดจจามากยพพงขขปนและยภงเปปนการ

เพพพมมมลคชาของผลพตภภณฑฑอมกดดวยมมการตภปงราคาใหดเหมาะกภบสพนคดาผชานชชองทาง Social

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 70,000

หนดา 351 / 587



PS65016234 : การพพฒนาและยกระดพบปถปยอกนทรอยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด สรดางแบรนดฑเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา

องคฑความรมด สรดางบรรจลภภณฑฑใหมช

องคฑความรมด สชงเสรพมการขายสพนคดาออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคลมแสงและความรดอน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยอพนทรมยฑ

รายละเออยด : ปลปยหมภกอพนทรมยฑ เปปนผลพตภภณฑฑจากฟางขดาวและมมลสภตวฑ โดยใชดวพธมการหมภกทจา

ใหดเกพดจลลพนทรมยฑในปลปย เพรพอใหดมมประสพทธพภาพในการใชด ปลปยหมภกชชวยเพพพมปรพมาณอพนทรมยฑวภตถลใหด

แกชดพน ทจาใหดดพนอลดมสมบมรณฑ ชชวยเปลมพยนสภาพของดพนจากดพนเหนมยวหรรอดพนทรายใหดเปปน

ดพนรชวน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จภนทขก อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ChanThuek

ออนไลนค : ChanThuek

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ในดดานกลยลทธฑผลพตภภณฑฑ (Product) ไดดทจาการออกแบบบรรจลภภณฑฑ  เพรพอใหดตภวผลพตภภณฑฑมม

ความนชาสนใจเปปนทมพจดจจามากยพพงขขปนและยภงเปปนการเพพพมมมลคชาของผลพตภภณฑฑอมกดดวย มมการตภปง

ราคาใหดเหมาะกภบสพนคดาโดยราคาของปลปยหมภกอพนทรมยฑจะอยมชทมพกพโลกรภมละ 35 บาท เปปนราคาทมพผมด

บรพโภคจะรมดสขกถขงความคลดมคชาของผลพตภภณฑฑ ทจาการประชาสภมพภนธฑแผนธลรกพจ ผชานชชองทาง 

Social เพรพอใชดเปปนชชองทางในการประชาสภมพภนธฑ  ผมดบรพโภคจะสามารถเขดาถขงผลพตภภณฑฑไดดอยชาง

ชภดเจน และออกบมธตามงานเกษตร ตชาง ๆ มมโปรซรปอ 10 ถลงแถมใหดอมก 1 ถลง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 352 / 587



PS65012119 : การพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคลกบบาลคมอะโวคาโด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการผลพตและการปลมกอะโวคาโดแบบมรออาชมพ

นวภตกรรมการสกภดนจปามภนอะโวคาโด

เทคโนโลยมการแปรรมปอะโวคาโด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Kiss me

รายละเออยด : ลพปบาลฑมทมพมมสชวนผสมจากนจปามภนอะโวคาโด กลพพนหอมอชอนละมลน เพพพมความชลชม

ชรปนยาวนานไดดทภปงกลางวภนและกลางครน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ปากชชอง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : The premium @KU, การบอกตชอ, นพทรรศการออกรดาน

ออนไลนค : Allvocado, สถานมวพจภยปากชชอง มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

The Business Model Canvas - ลพปบาลฑม

Key Partners - กลลชมเกษตรกรในตจาบลปากชชอง, สถานมวพจภยปากชชอง, มหาวพทยาลภย

เกษตรศาสตรฑ, กลลชมวพสาหกพจชลมชนผลพตผลและผลพตภภณฑฑอะโวคาโด อจาเภอปากชชอง, องคฑการ

บรพหารสชวนตจาบลปากชชอง

Key Activities - การสชงเสรพมการปลมกอะโวคาโดในพรปนทมพอจาเภอปากชชอง, การพภฒนา

ผลพตภภณฑฑจากนจปามภนอะโวคาโด, การมลชงเนดนการสรดางรายไดดใหดกภบชลมชนตจาบลปากชชอง

Value Propositions - ผลพตภภณฑฑทมพมมสชวนผสมของนจปามภนอะโวคาโด ทมพมมประโยชนฑ อาทพ ชชวยใหด

ความชลชมชรพน ฟปป นฟมผพวทมพขาดนจปา มมสชวนผสมของวพตามพนอม ชชวยลดการอภกเสบของผพว มมสารตดานอะ

นลมมลอพสระ ชชวยลดความเสมยหายของผพวหนภงทมพเดพกจากแดดเผา, สรดางรายไดดและสรดางงานใหด

บลคคลในทดองถพพน

Customer relationships - ตพดตามผลความพขงพอใจของลมกคดาทมพมมตชอผลพตภภณฑฑ, การขอคจา

แนะนจาและรภบฟปงขอเสนอแนะจากกลลชมลมกคดาทมพใชดจรพง

Customer segments - กลลชมลมกคดาทภพวไปในพรปนทมพอจาเภอปากชชอง, กลลชมลมกคดาทภพวไปทมพมมความ

สนใจหรรอชรพนชอบอะโวคาโด, กลลชมคนรภกสลขภาพ, กลลชมนภกศขกษา, กลลชมเกษตรกรทมพตดองการ

ศขกษาและพภฒนาผลพตภภณฑฑจากอะโวคาโด, อายล 16 ปป ขขปนไป

Key Resources - ผลผลพตอะโวคาโด, ผลพตภภณฑฑอะโวคาโด, องคฑความรมดจากงานวพจภยอะโวคา

โด, บลคคลากรโครงการ U2T

Channels - เพจ Facebook, Instagram, บมธนพทรรศการงานตชางๆ, The Premium @KU

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 353 / 587



PS65012199 : การพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคโลชพถนอะโวคาโด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการแปรรมปอะโวคาโด

นวภตกรรมการสกภดนจปามภนอะโวคาโด

เทคโนโลยมการผลพตและการปลมกอะโวคาโดแบบมรออาชมพ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Nourish me

รายละเออยด : โลชภพนทมพมมสชวนผสมของนจปามภนอะโวคาโดเขดมขดน ทมพบจารลงผพวไดดอยชางลจปาลขกแตช

เนมยนนลชมไมชเหนอะหนะ ซขมซภบสมชผพวอยชางรวดเรลว พรดอมปรนนพบภตพผพวคลณทภปงในยามหลภบและใน

ยามตรพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ปากชชอง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : The premium @KU, การบอกตชอ, นพทรรศการออกรดาน

ออนไลนค : Allvocado, สถานมวพจภยปากชชอง มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

The Business Model Canvas - โลชภพน

Key Partners - กลลชมเกษตรกรในตจาบลปากชชอง, สถานมวพจภยปากชชอง, มหาวพทยาลภย

เกษตรศาสตรฑ, กลลชมวพสาหกพจชลมชนผลพตผลและผลพตภภณฑฑอะโวคาโด อจาเภอปากชชอง, องคฑการ

บรพหารสชวนตจาบลปากชชอง

Key Activities - การสชงเสรพมการปลมกอะโวคาโดในพรปนทมพอจาเภอปากชชอง, การพภฒนา

ผลพตภภณฑฑจากนจปามภนอะโวคาโด, การมลชงเนดนการสรดางรายไดดใหดกภบชลมชนตจาบลปากชชอง

Value Propositions - ผลพตภภณฑฑทมพมมสชวนผสมของนจปามภนอะโวคาโด ทมพมมประโยชนฑ อาทพ ชชวยใหด

ความชลชมชรพน ฟปป นฟมผพวทมพขาดนจปา มมสชวนผสมของวพตามพนอม ชชวยลดการอภกเสบของผพว มมสารตดานอะ

นลมมลอพสระ ชชวยลดความเสมยหายของผพวหนภงทมพเดพกจากแดดเผา, สรดางรายไดดและสรดางงานใหด

บลคคลในทดองถพพน

Customer relationships - ตพดตามผลความพขงพอใจของลมกคดาทมพมมตชอผลพตภภณฑฑ, การขอคจา

แนะนจาและรภบฟปงขอเสนอแนะจากกลลชมลมกคดาทมพใชดจรพง

Customer segments - กลลชมลมกคดาทภพวไปในพรปนทมพอจาเภอปากชชอง, กลลชมลมกคดาทภพวไปทมพมมความ

สนใจหรรอชรพนชอบอะโวคาโด, กลลชมคนรภกสลขภาพ, กลลชมนภกศขกษา, กลลชมเกษตรกรทมพตดองการ

ศขกษาและพภฒนาผลพตภภณฑฑจากอะโวคาโด, อายล 16 ปป ขขปนไป

Key Resources - ผลผลพตอะโวคาโด, ผลพตภภณฑฑอะโวคาโด, องคฑความรมดจากงานวพจภยอะโวคา

โด, บลคคลากรโครงการ U2T

Channels - เพจ Facebook, Instagram, บมธนพทรรศการงานตชางๆ, The Premium @KU

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 354 / 587



PS65017786 : โครงการยาหมตองอารมณคดอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด :  โซเชมยลมมเดมย เชชน เพจเฟสบลตค  

https://www.facebook.com/profle.php?id=100083675165820

องคฑความรมด : การแปรรมปผลพตภภณฑฑจากสมลนไพรในทดองถพพน ตจาบลโปปงตาลอง ปากชชอง 

นครราชสมมา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาหมชองอารมณฑดม

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑยาหมชองสมลนไพร อารมณฑดม เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจาจากสชวนผสม

สมลนไพร  สรรพคลณ ชชวยบรรเทาอาการปวด บวม อภกเสบ อภนเนรพองมาจากแมลงสภตวฑกภดตชอย 

หรรอชชวยบรรเทาอาการปวดเมรพอยกลดามเนรปอ และหากเปปนยาหมชองสจาหรภบสมดดม กลสามารถ

ใชดสมดดมแกดอาการวพงเวมยน หนดามรด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โปปงตาลอง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนพรชสวนและสมลนไพรบดานสระนจปาใส OTOP เขาใหญช

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083675165820

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนกลาง ภาคอมสาน และอาศภยอยมชใน

ชลมชน ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายล 40 ปปขขปนไป เพราะเปปนกลลชมคนทมพสนใจในสลขภาพ และมมอาการ

ปวดเมรพอยลดาจากการทจางาน อาการวพงเวมยน หนดามรดบชอยๆ เนรพองจากสภาพรชางกายทมพเสรพอม

ถอยลง

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากใชดแลดว

ไดดผลเปปนอยชางไร ดมขขปนหรรอไมช ชชวยบรรเทาอาการทมพเปปนอยมชหรรอไมช และนจาผลการใชดมาชชวยใน

การ review สพนคดาและอาจจะมมการจภดโปรโมชภพน ลดราคา และการแถมสพนคดา

Channels – จภดจจาหนชายและโปรโมทผชานแฟนเพจเฟสบลตค  “วพสาหกพจชลมชนพรชสวนและ

สมลนไพรบดานสระนจปาใส OTOP เขาใหญช” และองคฑการบรพหารสชวนตจาบลโปปงตาลอง  จจาหนชาย

ตามสถานทมพทชองเทมพยวตชางๆ ทมพพภก โรงแรม รมสอรฑทในตจาบลโปปงตาลอง และรวมถขงจจาหนชายทมพ

บดาน ซขพงเปปนศมนยฑเรมยนรมดวพสาหกพจชลมชนพรชสวนและสมลนไพรบดานสระนจปาใส

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอยาหมชองอารมณฑดม ใชดทาถมนวดเพรพอบรรเทา

อาการปวดเมรพอยกลดามเนรปอเสดนเอลนเคลลดขภดยอก แมลงพพษสภตวฑกภดตชอย ปวดบวม ฟกชจปาดจา

เขมยว สมดดมเพรพอผชอนคลาย เปปนลมวพงเวมยนหนดามรดตาลาย  ดดวยสมลนไพรออแกรฑนพค

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการปลมกสมลนไพรออแกรฑนพคจากแปลงทมพไดด

มาตรฐาน ไปสมชการเกลบเกมพยว การคภดสรร  การผลพตและบรรจลภภณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย สมตรในการทจายาหมชองอารมณฑดม 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 6,400

หนดา 355 / 587



PS65017972 : โครงการ Long Ma Long แลผวจะหลงรพก...โปปงตาลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด : การเชรพอมโยงสถานทมพทชองเทมพยว ในอจาเภอปากชชอง จภงหวภดนครราชสมมา

องคฑความรมด : การสรดางคอนเทนตฑในโซเชมยลเพรพอใชดดขงดมดนภกทชองเทมพยว ใหดมาเทมพยวปากชชอง 

นครราชสมมา

องคฑความรมด : รชวมมรอกภบหนชวยงานเครรอขชายการทชองเทมพยว ภาคเอกชนและหนชวยงานภาครภฐ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดนทาง และแผนทมพการทชองเทมพยว ตจาบลโปปงตาลอง อจาเภอปากชชอง 

จภงหวภดนครราชสมมา

รายละเออยด : เสดนทางการทชองเทมพยวตจาบลโปปงตาลอง ความหลากหลายของสถานทมพทชอง

เทมพยวเชพงเกษตร เชพงวภฒนธรรม และการทชองเทมพยวชลมชน  เชชน วภด , รดานอาหาร , สวนผลไมด 

ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โปปงตาลอง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนพรชสวนและสมลนไพรบดานสระนจปาใส OTOP เขาใหญช

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083675165820

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาสชวนใหญชเปปนกลลชมลมกคดาจากทภพวประเทศไทยและทภพวโลก ไมช

จจากภดเพศและไมชจจากภดวภย เปปนกลลชมบลคคลทมพเดพนทางมาจากนอกพรปนทมพเพรพอตดองการหาสถานทมพ

พภกผชอนหยชอนใจจากการทจางานหนภก และตดองการหลบเลมพยงสภงคมเมรองเพรพอมาดรพมดจพากภบ

ธรรมชาตพ

Customer Relationships – มมการสอบถามความพขงพอใจกภบลมกคดาหลภงจากการเดพนทาง

ทชองเทมพยว และตพดตามการรมวพวของลมกคดาหลภงจากการกลภบจากสถานทมพทชองเทมพยว ผชานทางการ

แสดงความคพดเหลน หรรอการ     โพสตฑรมปภาพเชลคอพน ณ สถานทมพทชองเทมพยวทมพลมกคดาไปไดดเทมพยว

Channels – จภดจจาหนชายและโปรโมทผชานแฟนเพจเฟสบลตค “Long ma Long แลดวจะหลงรภก...

โปปงตาลอง” และการฝากขายผชานบรพษภทนจาเทมพยวชรพอดภง หนชวยงานภาครภฐทมพเกมพยวกภบการทชอง

เทมพยว รวมไปถขงการประชาสภมพภนธฑของลมกคดาผชานการบอกตชอ

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ การทชองเทมพยวเชพงเกษตรทมพเนดนไปในเรรพอง

ของ Slowlife เพรพอใหดลมกคดาไดดรมดสขกถขงการพภกผชอนอยชางเตลมทมพ หลมกหนมความวลชนวายจากสภงคม

เมรอง ทภปงนมป การทชองเทมพยวยภงเปปนการกระตลดนเศรษฐกพจและสามารถชชวยกระจายรายไดดใหดชลมชน 

สรดางงาน สรดางอาชมพในกภบประชากรในชลมชน

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการออกสจารวจเสดนทางเพรพอทจาการเชรพอมโยงสถาน

ทมพทชองเทมพยวทมพมมความสวยงามและโดดเดชน เพรพอนจามาจภดทจาเปปนเสดนทางการทชองเทมพยวกชอนทจา

การโปรโมทและขายใหดกภบลมกคดา

Key Resources - ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย ทรภพยากรบลคคล ผมดประกอบการ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 356 / 587



PS65011036 : โครงการผลกตภพณฑคทจาความสะอาดในครพวเรชอน พญาเยมน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานการพภฒนาผลพตภภณฑฑและรมปแบบบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดดดานการออกแบบตราสภญลภกษณฑสพนคดา

องคฑความรมดดดานการสรดางแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑทจาความสะอาดในครภวเรรอน พญาเยลน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทจาความสะอาดในครภวเรรอนตจาบลพญาเยลนเปปนผลพตภภณฑฑทจาความ

สะอาดในครภวเรรอนทมพมมสชวนผสมของสมลนไพร อมกทภปงยภงถนอมมรอผมดใชดอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พญาเยลน อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมพภฒนาผลพตภภณฑฑ หมมชทมพ 14 หนองไมดแดง

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-ผมดใชดอาศภยในชลมชน ไมชจจากภดอายล/เพศ

-เปปนผลพตภภณฑฑใชดในชมวพตประจจาวภน

-มมการใหดความรมดเพรพอตชอยอด

-ราคา/คลณภาพเหมาะสม มมชชองทางจภดจจาหนชายเพพพม และมมการตพดตามลมกคดา

-ออกแบบบรรจลภภณฑฑ เพพพมชชองทางการขาย

-มมการโปรโมท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 357 / 587



PS65040215 : โครงการผลกตภพณฑคดอกไมผประดกษฐค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดดดานการพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดดดานการออกแบบตราสภญลภกษณฑสพนคดา

องคฑความรมดดดานการสรดางแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑดอกไมดประดพษฐฑ

รายละเออยด : ดอกไมดประดพษฐฑเปปนสพนคดาทมพผลพตโดยกลลชมพภฒนาสตรม หมมช 1 บดานนจปาพล  ตจาบล

พญาเยลน เปปนการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมรมปแบบทมพหลากหลายมากขขปน สามารถใชดเปปนของ

ฝากและของชจารชวยไดด นอกเหนรอจากผลพตภภณฑฑดภปงเดพมทมพมมเฉพาะดอกไมดจภนทนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พญาเยลน อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมพภฒนาสตรม หมมช 1 บดานนจปาพล

ออนไลนค : ไมชมม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- ลมกคดา เปปนผมดอาศภยอยมชในชลมชน ไมชจจากภดอายล/เพศ

- ราคาคลณภาพเหมาะสม

- มมชชองทางการตลาดทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ

- มมสพนคดาทมพหลากหลาย

- โปรโมทสพนคดา

- ออกแบบผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพสนใจ

- พภฒนาการขายผชานชชองทางออนไลนฑ

- พภฒนาความรมดตชอยอดในการพภฒนาสพนคดาใหดมมผลพตภภณฑฑทมพหลากหลายมากขขปน ใหดมมทางเลรอก

สพนคดาทมพหลากหลายมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 358 / 587



PS65014549 : โครงการพพฒนาสกนคผา บรกการและบรรจถภพณฑค ปลาซกวอบกรอบบผานปลาทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

เทคโนโลยมการเพพพมชชองทางการจจาหนชายผชาน Platform Online

นวภตกรรมการใชดสรพอ Multimedia ในการการโปรโมทสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาซพวอบกรอบบดานปลาทอง

รายละเออยด : ปลาซพวอบกรอบ มมคลณคชาทางโภชนาการสมง อลดมไปดดวยโปรตมนและ

แคลเซมยม*หมายเหตล : ราคาตชอชพปนทมพระบล หมายถขง ปลาซพวอบกรอบจจานวน ครขพงกพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงกะทะ อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปลาซพวอบกรอบบดานปลาทอง

ออนไลนค : ปลาซพวแกดวอบกรอบ - บรพษภท บดานปลาทอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segments – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยภาคอมสาน และในชลมชน อายลตภปงแตช 16 

ปปขขปนไป ไมชจจากภดเพศ เนรพองจากเปปนสพนคดาเกมพยวกภบอาหาร เหมาะสจาหรภบรภบประทานเปปนกภบขดาว 

และของวชางทานเลชนไดด

Customer Relationships – มมการตพดตามหลภงการขายของผมดทมพซรปอไปบรพโภค สอบถามความ

พขงพอใจเพรพอนจากลภบมา Review สพนคดา

Channels – จภดจจาหนชายภายในชลมชน จจาหนชายโดยการขายสชง รวมถขงมมแผนทมพจะจจาหนชายผชาน

ชชองทางออนไลนฑ  

Value Propositions – คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ ผมดบรพโภคไดดคลณคชาทางโภชนาการอลดมไป

ดดวยโปรตมนและแคลเซมยม เสรพมสรดางและซชอมแซมกลดามเนรปอสชวนตชาง ๆ ของรชางกาย สามารถ

นจาไปเปปนอาหาร ของวชางทานเลชน หรรอนจาไปเปปนของฝากไดด 

Key Activities – กระบวนการผลพต เรพพมจากการซรปอวภตถลดพบมาจากแหลชง ไปสมชกระบวนการ

ผลพต การบรรจลภภณฑฑ ซขพงกระบวนการเหลชานมป จะทจาการเกลบขดอมมล เพรพอมาสรดางสรพอประชา

สภมพภนธฑในการโปรโมทสพนคดาเพรพอเพพพมชชองทางการจจาหนชายใหดมากขขปน 

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตปลาซพวอบกรอบ เงพนทลนในการผลพตในขภปนตอนตชาง ๆ 

แรงงานการผลพต  

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจจะเปปนหนชวยงาน

ของภาครภฐ ไดดแกช กรมพภฒนาชลมชน มทร.อมสาน และอบต.วภงกะทะ 

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 45,000

หนดา 359 / 587



PS65014556 : โครงการพพฒนาสกนคผา บรกการและบรรจถภพณฑค สมถนไพรณพฐปภพสรค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการการทจาการตลาด

เทคโนโลยมการเพพพมชชองทางการจจาหนชายผชาน Platform Online

นวภตกรรมการใชดสรพอ Multimedia ในการการโปรโมทสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สมลนไพรณภฐปภภสรฑ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสมลนไพรณภฐปภภสรฑประกอบดดวยชาดาวอพงคา ชาสมลนไพรไชยา ชา

สมลนไพรตะไครดชาสมลนไพรฝางเสน เปปนตดน ผลพตภภณฑฑชาสมลนไพรมมสรรพคลณบจารลงหภวใจ

ชชวยลดความดภนโลหพตชชวยขภบเสมหะและบรรเทาอาการไอชชวยในการนอนหลภบบจารลงผพว

พรรณชชวยขภบยาหมชองสมลนไพรบรรเทาอาการไขดหวภด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงกะทะ อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สมลนไพรณภฐปภภสรฑ

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลวภงกะทะ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยภาคอมสาน และในชลมชน อายลตภปงแตช 16 ปป

ขขปนไป ไมชจจากภดเพศ เนรพองจากเปปนสพนคดาเกมพยวกภบสลขภาพและความงามจขงเหมาะสจาหรภบผมดทมพสนใจ

ในการดมแลรชางกายตนเองทลกคน

Customer Relationships – มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอผลพตภภณฑฑไปแลดววชามม

ความพขงงพอใจมากนดอยเพมยงใด สลขภาพรชางกายรมดสขกดมขขปนหรรอไมช 

Channels – จภดจจาหนชายภายในชลมชน และมมการออกบมทจภดจจาหนชายนอกพรปนทมพตามงานตชาง ๆ 

รวมถขงมมแผนทมพจะจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ  

Value Propositions – ผลพตภภณฑฑนมปไดดรภบใบรภบรองมาตรฐานสพนคดาปลอดภภย จากกรม

พภฒนาชลมชน กระทรวงมหาดไทย คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ รมปแบบสพนคดาจะมาในแบบชาสมลนไพร

หลากหลายชนพด โดยแตชละชนพดกลจะมมสรรพคลณทมพแตกตชางกภนออกไป 

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการปลมกสมลนไพร ไปสมชการเกลบเกมพยว การคภดสรร 

การตาก ไปสมชการผลพตทมพไดดมาตรฐาน และมมแผนพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดนชาสนใจมากขขปน ซขพงจะมม

การสรดางสรพอประชาสภมพภนธฑในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวยสมลนไพร เงพนทลนในการผลพตในขภปน

ตอนตชาง ๆ แรงงานการผลพต  

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจจะเปปนหนชวยงาน

ของภาครภฐ ไดดแกช กรมพภฒนาชลมชน มทร.อมสาน และอบต.วภงกะทะ 

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ ตดนทลนในการปลมก คชาแรงงาน คชาบรรจล

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 360 / 587



PS65011739 : โครงการพพฒนาสกนคผา บรกการ และบรรจถภพณฑค ผผาภรไผท

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด การหมบหชอ ทมพเหมาะสมกภบการขนสชง

เทคโนโลยม Packaging Design

นวภตกรรม การใชดชชองทางการขายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ภมไผท

รายละเออยด : ผดาทอมรอลายพรปนเมรองจากภมมพปปญญาทดองถพพน โดยกลลชมสตรมแมชบดาน บดานภมไท

พภฒนา ทมพสรบทอดมาตภปงแตชบรรพบลรลษ ลวดลายมภดหมมพ ผดาพภนคอ ผดาขาวมดา ผดาคลลมไหลช เสรปอ

ผดา ผดาซพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงไทร อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ภมไผท

ออนไลนค : ผดาทอมรอภมไผท

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ประสานงานกภบชลมชน 

2. ศขกษารมปแบบการขายทางออนไลนฑ

3. หาชชองทางการจจาหนชายเพพพมเตพม เชชน Facebook TikTok Instagram Shopee LaZada 

4. ทดลองจภดจจาหนชาย

5. ปรภบปรลงการจจาหนชายและพภฒนาเพรพอตอบสนองตามความตดองการของลมกคดา

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 361 / 587



PS65011818 : โครงการพพฒนาสกนคผา บรกการ และบรรจถภพณฑคขผาวกลผองหอมมะลกแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด การหมบหชอ ทมพเหมาะสมกภบการขนสชง

เทคโนโลยม Packaging Design

นวภตกรรม การใชดชชองทางการขายออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวกลดองหอมมะลพแดง

รายละเออยด : ขดาวกลดองหอมมะลพแดง เปปนขดาวทมพมมคลณประโยชนฑมากมาย ชชวยในเรรพองลด

นจปาตาลในเมลดเลรอด ชชวยในระบบยชอยอาหาร และชชวยเพพพมธาตลเหลลกและสารอาหารตชางๆมาก

มาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.วภงไทร อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขดาวกลดองรวยทรภพยฑ

ออนไลนค :  ตU2T for BCG ตจาบลวภงไทร

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพสนใจดมแลสลขภาพ ควบคลมอาหาร และในชลมชน 

สามารถรภบประทานไดดทลกชชวงวภย ไมชจจากภดเพศ เนรพองจากเปปนสพนคดาเกมพยวกภบอาหาร เหมาะ

สจาหรภบรภบประทานเปปนอาหารเพรพอสลขภาพ 

Customer Relationships – มมการตพดตามหลภงการขายของผมดทมพซรปอไปบรพโภค สอบถามความ

พขงพอใจเพรพอนจากลภบมา Review สพนคดา 

Channels – จภดจจาหนชายภายในชลมชน รวมถขงมมแผนทมพจะจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ  

Value Propositions – คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ ผมดบรพโภคไดดคลณคชาทางโภชนาการอลดมไป

ดดวยโปรตมน เสรพมสรดางและซชอมแซมกลดามเนรปอสชวนตชางๆ ของรชางกาย สามารถนจาไปรภบ

ประทานเปปนอาหารเพรพอสลขภาพ หรรอเปปนของฝากไดด 

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการปลมกขดาว ไปสมชการบรรจลภภณฑฑ ซขพงกระบวนการ

เหลชานมป จะทจาการเกลบขดอมมล เพรพอมาสรดางสรพอประชาสภมพภนธฑในการโปรโมทสพนคดาเพรพอเพพพมชชอง

ทางการจจาหนชายใหดมากขขปน 

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตขดาวกลดองหอมมะลพแดง เงพนทลนในการผลพตในขภปนตอน

ตชาง ๆ แรงงานการผลพต  

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวขดองใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจจะเปปนหนชวย

งานของภาครภฐ ไดดแกช กรมพภฒนาชลมชน มทร.อมสาน และ เทศบาลตจาบลวภงไทร 

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาการ

ตลาด 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 362 / 587



PS65008791 : โครงการแปรรรปผลกตภพณฑคไวนคจากแกผวมพงกร ตจาบลหนองนจนาแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการผลพตไวนฑจากผลแกดวมภงกร

สรรพคลณในการตดานอนลมมลอพสระไดดเปปนอยชางดมของสารแอนตพออกตพออกซพแดนสมงในผล

แกดวมภงกร

สรรพคลณชชวยในการขภบถชายไดดดมขขปนจากไฟเบอรฑทมพมมอยมชในผลแกดวมภงกร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไวนฑหนองนจปาแดง ตราแกดมแดงอชองตชอง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑไวนฑจากแกดวมภงกร เปปนผลพตภภณฑฑเพรพอสลขภาพ ชชวยลดความตขง

เครมยด ดรพมแลดวรมดสขกสบายตภว  มมไฟเบอรฑสมงชชวยในการขภบถชาย มมสารแอนตพออกซพแดนสมง ชชวย

ตดานอนลมมลอพสระ และชชวยลดความเสมพยงของโรคหภวใจและหลอดเลรอด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองนจปาแดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑทมพพภฒนาตชอยอดมาจากกลลชมเกษตรตจาบลหนองนจปาแดง และเปปนผลพตภภณฑฑทาง

เลรอกเพรพอสลขภาพ ชชวยลดความตขงเครมยด  มมไฟเบอรฑสมงชชวยในการขภบถชาย มมสารแอนตพออกซพ

แดนสมง ชชวยตดานอนลมมลอพสระ และชชวยลดความเสมพยงของโรคหภวใจและหลอดเลรอด และยภงเปปน

ของฝากทมพระลขก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 363 / 587



PS65008844 : โครงการแปรรรปผลกตภพณฑคแกผวมพงกรอบแหผง ตจาบลหนองนจนาแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรรพคลณชชวยในการขภบถชายไดดดมขขปนจากไฟเบอรฑทมพมมอยมชในผลแกดวมภงกร

การแปรรมปเพรพอการถนอมอาหาร

สรรพคลณในการตดานอนลมมลอพสระไดดเปปนอยชางดมของสารแอนตพออกตพออกซพแดนสมงในผล

แกดวมภงกร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แกดวมภงกรอบแหดง ตราแกดมแดงอชองตชอง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑแปรรมปแกดวมภงกรอบแหดง ปลอดสารพพษ ไรดนจปาตาลและสารเตพมแตชง 

มมไฟเบอรฑสมงชชวยในการขภบถชาย มมสารแอนตพออกซพแดนสมง ชชวยตดานอนลมมลอพสระ เปปน

ผลพตภภณฑฑทางเลรอกเพรพอสลขภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองนจปาแดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑทมพไดดพภฒนาตชอยอดมาจากกลลชมเกษตรผมดปลมกแกดวมภงกรในตจาบลหนองนจปาแดง และ

ยภงเปปนผลพตภภณฑฑทางเลรอกเพรพอสลขภาพ ปลอดสารพพษ ไรดนจปาตาลและสารเตพมแตชง มมไฟเบอรฑสมง

ชชวยในการขภบถชาย มมสารแอนตพออกซพแดนสมง ชชวยตดานอนลมมลอพสระ และยภงเปปนของฝากทมพระลขก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 364 / 587



PS65018344 : โครงการพพฒนาและยกระดพบชถดยรนกฟอรคม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเปปดชชองทางออนไลนฑในการขาย การใชดสรพอออนไลนฑ Social Media เชชน Facebook 

Line

การออกแบบแพคเกลจใหมชใหดแกชสพนคดา หรรอสภญลภกษณฑแบรนดฑสพนคดาใหมช

การประเมพนคลณภาพสพนคดาเพรพอการนจาเขดาสมชตลาดออนไลนฑสมภยใหมช และการพภฒนารมปแบบ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Uniform clothes

รายละเออยด : ผลพตชลดยมนพฟอรฑม size S, M, L, XL และ size พพเศษ เนดนคลณภาพการตภดเยลบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองสาหรชาย อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมพภฒนาสตรมบดานซภบยาง

ออนไลนค : กลลชมพภฒนาสตรมบดานซภบยาง By U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เรมยนรมดหลภกสมตรการบรพหารธลรกพจขภปนพรปนฐานลงพรปนทมพเรมยนรมดการทจางานหรรอศขกษาแผน

พภฒนาการขายและการตลาด ศขกษาแบบพภฒนาสพนคดาการทจางานภายในองคฑการและวางแผน

สจาหรภบการพภฒนาสพนคดาตามความตดองการของกลลชมลมกคดา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 49,999

หนดา 365 / 587



PS65019550 : โครงการพพฒนาและยกระดพบชถดเครชถองนอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดสรพอออนไลนฑในการขาย Social Media เชชน Facebook Line

การออกแบบแพคเกลจใหมชใหดแกชสพนคดา หรรอสภญลภกษณฑแบรนดฑสพนคดาใหมช

การประเมพนคลณภาพสพนคดาเพรพอการนจาเขดาสมชตลาดออนไลนฑสมภยใหมช และการพภฒนารมปแบบ

การบรพหารงานภายในองคฑการในรมปแบบการบรพหารระยะยาวใหมชมมความทภนสมภยมากขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Bedding Set

รายละเออยด : เปปนชลดเครรพองนอนสจาหรภบเดลก ตภดเยลบอยชางปราณมตจากผดาคลณภาพดม วภสดลทมพ

เหมาะสจาหรภบเดลก และมมสมสภนสวยงาม ลวดลายทมพเปปนเอกลภกษณฑโดดเดชน จากทางกลลชม

พภฒนาสตรมบดานซภบยางแบบทมพ 1 หมอนในตภวขนาด 27*47 แบบทมพ 2 หมอนยรพนขนาด 28*42 ทภปง 

2 แบบมม 11 สม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองสาหรชาย อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมพภฒนาสตรมบดานซภบยาง

ออนไลนค : กลลชมพภฒนาสตรมบดานซภบยาง By U2T for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เรมยนรมดหลภกสมตรการบรพหารธลรกพจขภปนพรปนฐานลงพรปนทมพเรมยนรมดการทจางานหรรอศขกษาแผน

พภฒนาการขายและการตลาดศขกษาแบบพภฒนาสพนคดาการทจางานภายในองคฑการและวางแผน

สจาหรภบการพภฒนาสพนคดาตามความตดองการของกลลชมลมกคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 49,999

หนดา 366 / 587



PS65025681 : โครงการพพฒนาและยกระดพบขนมอาลพวจากมพนมตวงออแกนกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด การแปรรมปมภนมชวงทมพปลมกแบบเกษตรอพนทรมยฑใหดเปปนผงมภนหวานและนจามาผลพต

เปปนขนมอาลภว

เทคโนโลยม การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ การออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

เทคโนโลยมดดานชชองทางการจจาหนชาย และชชองทางประชาสภมพภนธฑผชานสรพอโซเชมยลมมเดมย แพ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อาลภว หมมสม

รายละเออยด : การแปรรมปและการผลพตขนมอาลภวจากวภตถลดพบมภนมชวงทมพปลมกแบบเกษตร

อพนทรมยฑซขพงมมคลณคชาทมพอลดมไปดดวยสารเบตดาแคโรทมนสารตดานอนลมมลอพสระสารแอนโทไซยานพ

นดภชนมนจปาตาลตจพาอมกทภปงยภงมมวพตามพนเอวพตามพนซมและโพแทสเซมยมสมงกระบวนการผลพตขนม

อาลภว ทางโครการไดดนจามภนมชวงทมพปลมกแบบเกษตรอพนทรมยฑมาแปรรมปใหดเปปนผงมภนมชวงและนจา

มาผลพตเปปนขนมอาลภวโดยมมสชวนประกอบดภงนมป1.แปปงมภนมชวง 45กรภม2.กะทพสดอพนทรมยฑ 200

กรภม3.สารใหดความหวานแทนนจปาตาล 110กรภม4.ผงมภนมชวง 40กรภม5.เกลรอ 1/8ชดอนชา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หมมสม อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : อาลภว หมมสม

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลหมมสม สพนคดาชลมชน และทชองเทมพยวนพเวศเกษตรชลมชน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

มภนมชวง อลดมไปดดวยสารเบตดาแคโรทมนสารตดานอนลมมลอพสระ สารแอนโทไซยานพนดภชนมนจปาตาลตจพา 

อมกทภปงยภงมมวพตามพนเอวพตามพนซม และโพแทสเซมยมสมง โดยการปลมกมภนมชวงจะปลมกแบบเกษตร

อพนทรมยฑนจามาแปรรมปเปปนผงมภนมชวงเพรพอนจามาผลพตเปปนขนมอาลภวมมกระบวนการผลพตและจภด

จจาหนชายโดยชลมชน กลลชมเปปาหมายในการจจาหนชายครอกลลชมคนรภกสลขภาพตลาดชลมชนรดานขาย

ของฝากรดานกาแฟเบเกอรมพในพรปนทมพโรงแรมรมสอรฑตศมนยฑประชลมและออกงานแสดงสพนคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 12,800

หนดา 367 / 587



PS65025794 : โครงการเสผนทางทตองเทอถยวนกเวศเกษตรชถมชน หมรสอ มอสถข

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑวามรมด และนวภตกรรม การสรดางเสดนทางทชองเทมพยวเพรพอสชงเสรพมกพจกรรมในชลมชนทภปงทมพมม

อยมชแลดวและยภงไมชมม โดยเชรพอมโยงเสดนทางทชองเทมพยวทมพยภงไมชมมใครทจามากชอน เพรพอนจามาเปปนสชวน

หนขพงในเสดนทางการทชองเทมพยวนพเวศเกษตรชลชมน กระตลดนความรชวมมรอและกระจายรายไดดสมช

ชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมมสม มมสลข

รายละเออยด : โปรแกรมเสดนทางทชองเทมพยวนพเวศเกษตรชลมชน หมมสม มมสลข 2 วภน 1 ครน   วภนทมพ 1 

ศาลเจดาพชอเขาใหญช-ปปพ นจภกรยานเยมพยมชมหมมชบดานทชามะปรางคฑ-เยมพยมชมสวนผลไมด ณ สวน

สจาเภาทอง-กพจกรรมทจาลมกหอมมะกรมดใบเตย-กพจกรรมปลมกตดนอชอนสายบภวแดง- เยมพยมชม

นจปาผลดธรรมชาตพ-พายเรรอคายภค วภนทมพ 2 ศมนยฑเรมยนการทจาปลปยจากมมลไสดเดรอน-ฐานเรมยนรมด

สายพภนธฑควายไทย-เยมพยมชมสวนผภกออแกนพก ณ สวนลลงฤทธพธ-กพจกรรมทจานจปาพรพก ณ 

วพสาหกพจชลมชน-นวดแผนไทยผชอนคลายความเมรพอยลดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หมมสม อ.ปากชชอง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เสดนทางทชองเทมพยวนพเวศเกษตรชลมชน หมมสม มมสลข

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลหมมสม สพนคดาชลมชน และทชองเทมพยวนพเวศเกษตรชลมชน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ศขกษาขดอมมลทรภพยากรการทชองเทมพยวและเตรมยมความพรดอมดดานสถานทมพทชองเทมพยวกพจกรรม

การทชองเทมพยวทมพเหมาะสมกภบพรปนทมพตจาบลหมมสมเพรพอจภดแพลกเกจการทชองเทมพยว 2 วภน 1 ครน โดยเชรพอม

โยงคลณคชาและสรดางประสบการณฑบนฐานอภตลภกษณฑชลมชนลภกษณะทางภมมพศาสตรฑทมพโดดเดชน

การทชองเทมพยวเชพงนพเวศเกษตรชลมชนกพจกรรมการทชองเทมพยวเชพงสรดางสรรคฑทมพสอดคลดองกภบ

เศรษฐกพจชมวภาพเศรษฐกพนหมลนเวมยนเศรษฐกพจสมเขมยวและเชรพอมโยงกภบแหลชงทชองเทมพยวมรดก

โลก

กลลชมเปปาหมายในการจจาหนชายครอกลลชมนภกทชองเทมพยวชาวไทยและชาวตชางชาตพนภกทชองเทมพยวเชพง

อนลรภกษฑนภกทชองเทมพยวเชพงเกษตรกลลชมครอบครภวกลลชมผมดสมงอายลกลลชมคมชรภกนภกรมวพวทชอง

เทมพยว(Infuencer)นภกธลรกพจนภกลงทลนกลลชมเยาวชนนภกเรมยนนภกศขกษากลลชมศขกษาดมงานกลลชมกาง

เตดนทฑนภกพภฒนาระบบแอพพลพเคชภพนบรพษภทนจาเทมพยวและกลลชมBiker

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 45,000

หนดา 368 / 587



PS65004815 : ผลกตภพณฑคกลผวยตากแหผงและกลผวยหกมะ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑ โลโกด

การบรรจลภภณฑฑและนจปาหนภก

ขบวนการผลพตไมชยลชงยากใชดแรงงานคน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยนจปาวดาตากแหดง NAW WA

รายละเออยด : กลดวยนจปาวดาทมพนจามาแปรรมปเปปนกลดวยตากแหดงโดยผชานกรรมวพธมผลพตทมพไมชยลชง

ยาก โดยนจามาปรลงกภบวภตถลดพบทมพเตรมยมไวดแลดวนจาไปตากแดดใชดเวลาในการตากประมาณ 3-5 

วภน แลดวแตชความชอบ หากตากนานเกพนไปกลดวยจะแขลง แลดวนจาใสชบรรจลลงในกลชองผลพตภภณฑฑ

ทมพเตรมยมจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทภพรภปง อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กลดวยนจปาวดาทมพนจามาแปรรมปเปปนกลดวยตาก มมสชวนประกอบในการทจาครอ เกลรอปปน นจปา และวภตถลดพบ

สจาคภญครอ กลดวยนจปาวดาสลกงอม กลดวยนจปาวดาทมพนจามาแปรรมปเปปนกลดวยหพมะ  การดจาเนพนธลรกพจเกมพยว

กภบการแปรรมปผลผลพตทางธรรมชาตพ ประเภทขดอมมลทมพนจามาใชดในการจภดทจาแผนไดดจากการ

สภมภาษณฑจากผมดทมพมมสชวนไดดสชวนเสมยไดดแกช ผมดบรพโภคขนมขบเคมปยวเพรพอสลขภาพ ในการดจาเนพนการ

ดภงกลชาวไดดใชดแบบสภมภาษณฑในการเกลบขดอมมล แผนธลรกพจครภปงนมปเปปนแผนธลรกพจทมพเกมพยวขดองกภบ

การเรพพมทจาธลรกพจใหมช ครอ ธลรกพจประเภทขนม ขบเคมปยวเพรพอสลขภาพ จากการวพเคราะหฑสภาพแวด

ลดอมทางธลรกพจ พบวชา จลดแขลงทมพสจาคภญของธลรกพจ ครอ สพนคดามมคลณภาพทมพแตกตชางมมกระบวนการ

ผลพตทมพทภนสมภย รวมถขงมมบลคลากรทมพรภบผพดชอบในตจาแหนชงตชางๆตามความเหมาะสมตามความ

เชมพยวชาญของตจาแหนชงงานนภปนอมกทภปงโรงงานผลพตอยมชใกลดแหลชงวภตถลดพบ และมมสพนคดาเพมยงพอ

ตชอการจจาหนชายตลอดทภปงปป ในขณะทมพธลรกพจยภงมมจลดอชอนทมพตดองแกดไข ครอ ผลพตภภณฑฑยภงไมชเปปนทมพ

รมดจภกผมดบรพโภคทภพวไป ยภงไมชมมชรพอเสมยง และเจดาของธลรกพจยภงมมประสบการณฑยภงไมชมากพอจขงตดอง

อาศภยความพยายามในการเรมยนรมดในเรรพองตชางๆ ทจาใหดตดองใชดระยะเวลาทมพมากกวชาปกตพโอกาสทมพ

เหมาะสมกภบธลรกพจ ไดดแกช ดดานสภงคมทมพผมดบรพโภคใหดความสนใจ และใสชใจในเรรพองสลขภาพมากยพพงขขปน 

ดดานเศรษฐกพจ ธลรกพจไดดรภบการสนภบสนลนจากภาครภฐดดานเงพนทลนสนภบสนลน ผมดบรพโภค มมกจาลภงซรปอ

มากขขปน คนหชวงใยในสลขภาพอยชางไรกลตามอลปสรรค มมคมชแขชงขภนเกพดขขปนจจานวนมาก ความ ไมชแนช

นอนของเศรษฐกพจ ซขพงเกพดจากทมพคมชแขชงขภนเขดามาในอลตสาหกรรมเปปนจจานวนมาก กลยลทธฑทมพมม

ความสภมพภนธฑกภบสภาพแวดลดอมของธลรกพจครอ การวางแผนทางการเงพนเพรพอประเมพนความเสมพยง

ในสถานการณฑดดานตชางๆมมการกจาหนดเปปาหมายทางการเงพนและสมมตพฐานทางการเงพนเพรพอใชด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 369 / 587



PS65011551 : ปถปยคอกชอวภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ขบวนการผลพตจากแรงงานคน

การออกแบบผลพตภภณฑฑ / โลโกด / โปรแกรม

การบรรจลภภณฑฑ / นจปาหนภก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยคอกชมวภาพ

รายละเออยด : ปลปยคอกจากมมลสภตวฑและเศษวภสดลธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทภพรภปง อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลปยคอกชมวภาพของตจาบลเราจะแบชงเปปนสองสมตรครอ

1.ปลปยคอกสมตรปลอดสารเคมมประกอบดดวยมมลสภตวฑ

และเศษวภสดลตชางๆเชชนแกลบฟางหญดาเศษใบไมดแหดง

กาบมะพรดาวรจาซขพงหาไดดงชายในชลมชน

โดยนจาสชวนผสมเหลชานมปมาผสมกภนตามอภตราสชวนตากใหดแหดง

มาบรรจลใสชกระสอบซมลใหดสนพทเพรพอไ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 200

หนดา 370 / 587



PS65063120 : โครงการขผาวบรรจถถถง : เพกา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : พภฒนาบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมด : การตลาดสมภยใหมช

เทคโนโลยม : การขายออนไลนฑ Facebook   และLine

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะเลเพกา

รายละเออยด : ขดาวสารหอมมะลพจากชลมชน มมกระบวนการผลพตและคภดขดาวทมพมมประสพทธพภาพ 

บรรจลถลงสมญญากาศ ขนาด 0.5 กก ขนาด 1 กก. และขนาด 5 กก. ทมพเปปนขดาวอพนทรมยฑจากนา

แปลงใหญชบดานพภงเทมยม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พภงเทมยม อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศมนยฑเมลลดพภนธลฑขดาวบดาเพกา

ออนไลนค : ขดาวหอมมะลพบดานเพกา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การทจาบรรจลถลงแบบสมญญากาศเพพพมมมลคชาของผลพตภภณฑฑ รายไดดหลภกจะไดดจากขดาวสารบรรจล

ถลงสชวนรายไดดรองจะไดดจากปลายขดาวและรจาขดาว สรดางชชองทางการจจาหนชายและพภฒนาใหดเกพด

แบรนดฑใหมช

https://drive.google.com/fle/d/16b7eH7YY3vKGN4P7tkQNxRXSMBIJR3zO/view?us

p=sharing

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 371 / 587



PS65063130 : โครงการขผาวโปปงแมตสวง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : บรรจลภภณฑฑ

นวภตกรรม : การตลาดออนไลนฑ ชชองทางออนไลนฑ

เทคโนโลยม : อบรมการขายบน Facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แมชสวงโปปงหอม

รายละเออยด : ขดาวโปปงแมชสวงคฑ ผลพตภภณฑฑจากขดาวเหนมยว ภมมพปปญญาทมพถชายทอดจากรลชนสมชรลชน 

บรรจลกลชอง ขนาด 8 แผชน เพรพอใหดนจาไปอบทานเองรดาน ๆ และใหดเปปนของฝากของตจาบลพภง

เทมยม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พภงเทมยม อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานแมชสวง 21 หมมช 10 ตจาบลพภงเทมยม อจาเภอพระทองคจา จภงหวภดนครราชสมมา 

30220

ออนไลนค : ขดาวโปปงแมชสวง - ขดาวเกรมยบวชาว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment –กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคอมสาน และอาศภยอยมชในชลมชนไมช

จจากภดเพศและอายล

Customer Relationships –มมชชองทางการสรพอสารใหดกภบลมกคดาสจาหรภบลมกคดาทมพตดองการสอบ

ถามรายละเอมยดของสพนคดารวมไปถขงการสอบถามความพขงพอใจของลมกคดาทมพซรปอผลพตภภณฑฑไป 

แลดวนจาผลตอบรภบมาชชวยในการ review 

Channels – มมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานเพจ Facebook ตามทดองตลาด และจจาหนชายทมพ

บดานซขพงเปปนสถานทมพผลพต

Value Proposition –คลณคชาทมพลมกคดาไดดรภบจากขนมขดาวโปปงครอ มมรสชาตพทมพอรชอย หอม หวาน 

มภน สะอาด ถมกหลภกอนามภยและจะไดดรมดจภกขนมไทยตามวพถมชาวบดานทมพไมชมมการขายในรดานคดาหรรอ

หดางสรรพสพนคดาทภพวไป

Key Activities –มมกระบวนการผลพตขนมขดาวโปปงอยชางมมประสพทธพภาพสรดางรสชาตพทมพโดดเดชน

ดดวยวพธมการ การสรดางและพภฒนาใหดเกพดแบรนดฑใหมช ทภปงนมปยภงคงรภกษาคลณภาพอยชางตชอเนรพอง 

และรภกษาฐานลมกคดาเดพมและหาลมกคดาใหมช

Key Resources –ทรภพยากรหลภกในการผลพตครอการขดาวเหนมยวทมพมมคลณภาพดม การตลาดและ

การจภดจจาหนชาย

Key Partner – ในสชวนของผมดทมพเกมพยวของในธลรกพจจะมม บรพษภทผลพตถลงบรรจล กลลชมพชอคดา-แมชคดาใน

ตลาด บรพษภทขนสชง และมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

Revenue Streams –รายไดดหลภกไดดจากการขายปลมกและขายสชง ทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 372 / 587



PS65059111 : โครงการดกนผสมพรผอมปลรกหนองหพวรวก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดเรรพองการพภฒนาตราสพนคดาและการพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดเรรพองการนจาเศษวภตถลดพบกลภบมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ

องคฑความรมดเรรพองการเพพพมชชองทางการขายและการตลาด

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดพนผสมพรดอมปลมก

รายละเออยด : ดพนผสมพรดอมปลมกเหมาะสจาหรภบรองกดนหลลม เพรพอเพพพมสารอาหารใหดกภบตดนพรช 

มมสชวนประกอบสจาคภญประกอบดดวย ดพน แกลบดจา ขลยมะพรดาว อาหารดพนอพนทรมยฑทมพไดด

มาตรฐาน นจปาหมภกจลลพนทรมยฑ และแรชธาตลตชางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มาบกราด อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหนองหภวรวก ตจาบลมาบกราด อจาเภอพระทองคจา จภงหวภด

นครราชสมมา โทร. 0872546275

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084385410442

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑดพนผสมพรดอมปลมกบดานหนองหภวรวก เปปนผลพตภภณฑฑทมพสชงเสรพมเศรษฐกพจหมลนเวมยน

ภายในชลมชน ชชวยลดขยะและเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม สชวนผสมเนดนวภตถลดพบทมพมมสารอาหารทมพโดด

เดชนทมพพรชตดองการและหางชายในทดองถพพน เชชน แกลบดจา ขลยไผช ใบกดามปม รวมถขงอาหารดพนอพนทรมยฑ

ทมพเปปนการตชอยอดผลพตภภณฑฑ ทจาใหดตดนทลนผลพตภภณฑฑตจพามมความสามารถในการแขชงขภนมมการออก

แบบบรรจลภภณฑฑใหมชใหดสวยงามนชาดขงดมด สรดางแบรนดฑของชลมชนเอง มมชชองทางการขายทมพ

หลากหลายทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ สชงเสรพมใหดชลมชนมมรายไดด สรดางความรมดใหดกภบประชาชน 

เปปนการอนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และทจาใหดเกพดการพภฒนาอยชางยภพงยรน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 373 / 587



PS65072111 : โครงการอาหารดกนอกนทรอยคหนองหพวรวก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดเรรพองการออกแบบตราสพนคดาและการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดเรรพองการเพพพมชชองทางการขายและการตลาด

องคฑความรมดเรรพองการแปรสภาพวภตถลดพบมาพภฒนาเปปนอาหารดพนอพนทรมยฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อาหารดพนอพนทรมยฑ

รายละเออยด : อาหารดพนอพนทรมยฑทจาจากวภสดลอพนทรมยฑทมพมมอยมชแลดวในชลมชน เปปนการสนภบสนลนใหด

เกษตรกรลดการใชดสารเคมม ซขพงผลพตภภณฑฑอาหารดพนอพนทรมยฑจะชชวยในดดานของการเตพมธาตล

อาหารลงไปในดพน ใหดดพนมมธาตลอาหารทมพเพมยงพอตชอการเจรพญเตพบโตของพรช ทจาใหดพรชเจรพญ

เตพบโตไดดดมขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มาบกราด อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหนองหภวรวก ตจาบลมาบกราด อจาเภอพระทองคจา จภงหวภด

นครราชสมมา โทร.087 2546275โทร.

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084385410442

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

อาหารดพนอพนทรมยฑเปปนผลพตภภณฑฑทมพเกพดจากการใชดประโยชนฑจากวภสดลทมพมมอยมชในทดองถพพน สชวนผสม

ทมพสจาคภญครอ มมลสภตวฑ ทมพเกพดจากสภตวฑทมพเกษตรกรในชลมชนสชวนใหญชเลมปยง อมกทภปงยภงเปปนการลด

ปรพมาณการใชดปลปยเคมม การพภฒนาผลพตภภณฑฑโดยการใชดตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑทมพเปปนของ

ชลมชนเอง เนดนการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานการบอกตชอกภนภายในชลมชน และมมการบรพการ

ลมกคดาหลภงการขาย โดยการตพดตามผลลภพธฑทมพไดดจากการใชดผลพตภภณฑฑจากชลมชนของเรา เพรพอ

การพภฒนาปรภบปรลงผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพทมพดมยพพงขขปน เมรพอผลพตภภณฑฑมมคลณภาพทมพดม เปปนทมพรมดจภก

และจภดจจาหนชายไดดอยชางสมจพาเสมอ ประชาชนในชลมชนกลจะมมรายไดดเพพพมมากขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 374 / 587



PS65072112 : โครงการอาหาร TMR หนองหพวรวก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดเรรพองการเพพพมชชองทางการขายและการตลาด

องคฑความรมดเรรพองการพภฒนาตราสพนคดาและการพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

องคฑความรมดเรรพองการนจาเศษวภตถลดพบ กลภบมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อาหาร TMR

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑอาหาร TMR (Total mixed ration) เปปนอาหารผสมสจาเรลจรมปทมพ

ผลพตขขปนจากอาหารหยาบ และอาหารขดนในอภตราสชวนทมพเหมาะสมกภบโค กระบรอ แพะ แกะ โดย

เลรอกใชดวภตถลดพบจากธรรมชาตพหรรอออแกนพคทมพปราศจากสารเคมมอภนตราย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มาบกราด อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนบดานหนองหภวรวก ต.มาบกราด อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา 

โทร. 0872546275

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084385410442

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ผลพตภภณฑฑอาหาร TMR (Total mixed ration) เนดนใชดวภตถลดพบวภตถลดพบทมพหาไดดจากภายในชลมชน

ตามฤดมกาล เชชน มภนสจาปะหลภง หญดาเนเปปยรฑ หญดารมซมพ ขดาวโพด เพรพอชชวยลดตดนทลนการผลพตใน

การเลมปยงโค กระบรอ แพะ แกะ ของเกษตรกร  นอกจากนมปเปปนการลดขยะและใชดประโยชนฑจาก

วภสดลเหลรอใชดใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด โดยกลลชมลมกคดาจะเนดนไปทมพประชาชนในตจาบลและพรปนทมพใกลด

เคมยงทมพเปปนเกษตรกรผมดเลมปยงวภว เนดนการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

Facebook และการบอกตชอ และมมการบรพการลมกคดาหลภงการขาย เพรพอการพภฒนาปรภบปรลง

ผลพตภภณฑฑใหดมมคลณภาพทมพดมยพพงขขปนตชอไป

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 375 / 587



PS65015923 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคและการตลาดผผาทอมชอหผวยยางใตผ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด-ถชายทอดวพธมการมภดหมมพใหดเปปนลวดลายใหมช (ลายขอพระราชทาน 2 ลาย)

องคฑความรมด-ถชายทอดความรมดเรรพองการออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดมมคลณคชาสมงขขปน

เหมาะเเกชการเปปนของฝากทมพมมคลณคชา

เทคโนโลยม-ถชายทอดเทคโนโลยมในการผลพตสรพอ สรดาง Content / คลพปวมดพโอ / ไลฟฟสด ผชาน 

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอมรอหดวยยางใตด

รายละเออยด : ผดาทอมรอหดวยยางใตด ทอจากไหมประดพษฐฑ มมคลณภาพสมง เนรปอเเนชน ลายผดาเปปน

เอกลภกษณฑประณมตและงดงาม ผลพตภภณฑฑมม 3 กลลชม ครอ ผดาขาวมดา ผดามภดหมมพ และผดา

หางกระรอก ผดาขาวมดาราคา 180 บาท/ผรน (2ม.) ผดามภดหมมพราคา 400-600 บาท/ผรน (2ม.) 

ผดาหางกระรอกเมตรละ 150 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สระพระ อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมมชรพอรดาน เนรพองจากขายสชงรดานคดาในตลาด และขายตรงตามคจาสภพงซรปอ

ออนไลนค : ผดาทอมรอหดวยยางใตด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปรภบฉลากและบรรจลภภณฑฑใหดสพนคดาดมมมคลณคชาสมงขขปน เพรพอยกระดภบใหดเปปนของฝากราคาสมงไดด

ฝปกหภดมภดหมมพลายขอพระราชทาน 2 ลาย เพรพอขยายตลาดลมกคดากลลชมขดาราชการ

และทจาการตลาดออนไลนฑผชาน Facebook

กลลชมเปปาหมายครอคนวภยทจางานทลกเพศในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอและภาคกลาง

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 376 / 587



PS65016323 : โครงการพพฒนายกระดพบบรรจถภพณฑคและการตลาดทองมผวน-มะคตามผวน กะทกสด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด-ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดงดงามและสามารถขนสชงทางไกลโดยทมพ

สพนคดาไมชเกพดความเสมยหายรภกษาความกรอบไวดไดดนาน และสามารถยกระดภบราคาไดด

องคฑความรมด-ออกแบบตราสพนคดาใหดงดงามและโดดเดชน และการถชายภาพ ตกแตชงรมปภาพ

เพรพอโฆษณาสพนคดาบนสรพอออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : มะคชามดวนกะทพสด

รายละเออยด : ขนมทองมดวนกะทพสด ตรามะคชา มดวนกะทพสด มมความหอม กรอบ อรชอย จาก

วภตถลดพบธรรมชาตพในทดองถพพนและมมกรรมวพธมการผลพตแบบโบราณ มมจลดเดชนครอ ใชดกะทพสดคภปน

มรอทจาใหดมมกลพพนหอมทมพเปปนเอกลภกษณฑและมมรสชาตพ 3 รส ครอ รสกะทพ รสกลภวย และรสขนลน มมทภปง

แบบแทชงสภปนและแทชงยาว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สระพระ อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมมชรพอรดานเนรพองจากจจาหนชายโดยการฝากขายโดยใชดตรายมพหดอ "มะคชามดวน กะทพสด"

ออนไลนค : มะคชามดวนกะทพสด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปรภบบรรจลภภณฑฑเพรพอลดการแตกระหวชางขนสชงทางไกล คงความกรอบ สามารถจจาหนชายเปปน

ของฝากไดด เพรพอยกระดภบราคาสพนคดาและรองรภบการตลาดออนไลนฑ

ออกแบบตราสภญลภกษณฑใหมช เพพพมฟปงกฑชภนการใชดงาน

และทจาการตลาดออนไลนฑผชาน Facebook

กลลชมเปปาหมายครอคนทลกเพศทลกวภยทภพวประเทศ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 14,160

หนดา 377 / 587



PS65014452 : โครงการสานฝปน : สานศกลปปคจา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมด : กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพ และใกลดเคมยง ตลอดจนบทแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

เทคโนโลยม : อบรมการขายสพนคดาผชานทาง Facebook Shoppe

นวภตกรรม : ผลพตภภณฑฑใหมช

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตะกรดาสานจากทางมะพรดาว “สานศพลปฟคจา”

รายละเออยด : เปปนผลพตภภณฑฑทมพผลพตขขปนมาจากคนในชลมชนโดยใชดภมมพปปญญาชาวบดานในการ

คพดประดพษฐฑลวดลายหรรอรมปทรงตชางๆ ตามความเหมาะสมของการใชดงาน และวภสดลทมพใชดเปปน

ทางมะพรดาวจากชลมชน ซขพงตภวตะกรดาทจาจากทางมะพรดาวสาน เปปนรมปทรงตชางๆโดยมมขนาดทมพ

เหมาะมรอและสะดวกตชอการใชดงาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองหอย อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ตะกรดาสานบดานทจานบพภฒนา ตจาบลหนองหนอย

ออนไลนค : ตะกรดา สานศพลปฟคจา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1.เขมยนบทสรลปผมดบรพหาร (Executive summary)

   วภตถลประสงคฑในการจภดทจาแผนธลรกพจ

เพรพอขออนลมภตพโครงการ

เพรพอกจาหนดทพศทางการทจาธลรกพจใหดประสบความสจาเรลจ และบรรลลวภตถลประสงคฑทมพตภปงไวด

แนวคพดธลรกพจ

      ตจาบลหนองหอย อจาเภอพระทองคจา จภงหวภดนครราชสมมา   มมการทจาตะกรดาสานโดยใชดทาง

มะพรดาว ซขพงมมอยมชในทดองถพพนมาเปปนวภตถลดพบ เปปนภมมพปปญญาทดองถพพนของชาวบดานในตจาบลหนอง

หอยทมพมมเอกลภกษณฑและอภตลภกษณฑเฉพาะตภว จขงมมแนวคพดในการนจานวภตกรรมบรพการทมพจะสชงเสรพม

และพภฒนาผลพตภภณฑฑโดยการพภฒนาชชองทางการขายออนไลนฑและออกแบบแพคเกจจพปงใหดเปปน

ทมพนชาสนใจของตลาดและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

2. การวพจภยตลาด (Market analysis) 

    จากการวพเคราะหฑเรรพองการขาย สามารถขายไดด  2 ชชองทาง ครอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ ออก

แบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการ โดยมมการออกบมธ จจาหนชายและแสดงสพนคดา ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอ

เนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook 

Youtube Instagram ฯลฯ และมมการจภดจจาหนชายผชานทางแพลตฟอรฑม online ตชางๆเชชน 

Facebook Shopee Lazada เปปนตดน 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,200

หนดา 378 / 587



PS65014603 : โครงการกลผวยเบรคแตก : สานฝปน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : พภฒนา Packaging Design

องคฑความรมด : คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยม : อบรมการขายสพนคดาผชานทาง Facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยเบรคแตก แมชสมบมรณฑ

รายละเออยด : กลดวยเบรกแตก เปปนผลพตภภณฑฑทมพผลพตขขปนจากคนในชลมชน และวภตถลดพบนจามา

จากในชลมชนเดมยวกภนและชลมชนใกลดเคมยง ซขพงตภวผลพตภภณฑฑมมลภกษณะเฉพาะตภวโดยจะมมความ

กรอบ หอม หวานจากธรรมชาตพ ไมชมมสารเจรอปน โดยมมวพธมและขภปนตอนในการผลพตอยชางมม

มาตรฐาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองหอย อ.พระทองคจา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลดวยเบรคแตกแมชสมบมรณฑ ต.หนองหอย

ออนไลนค : กลดวยเบรคแตก ตราแมชสมบมรณฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แนวคพดธลรกพจ

      ตจาบลหนองหอย อจาเภอพระทองคจา จภงหวภดนครราชสมมา   การทจากลดวยเบรคแตก โดยชาว

บดานภายในชลมชนมมความรมด ความสามารถดดานการทจากลดวยเบรคแตกเปปนอยชางดม วภตถลดพบนจามา

จากในชลมชนลภกษณะเฉพาะตภว โดยจะมมความกรอบ หอม หวานจากธรรมชาตพ ไมชมมสารเจรอปน 

ซขพงเปปนเอกลภกษณฑและอภตลภกษณฑเฉพาะตภว จขงมมแนวคพดในการนจานวภตกรรมบรพการทมพจะสชงเสรพม

และพภฒนาผลพตภภณฑฑโดยการพภฒนาชชองทางการขายออนไลนฑและออกแบบแพคเกจจพปงใหดเปปน

ทมพนชาสนใจของตลาดและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

2. การวพจภยตลาด (Market analysis) 

    จากการวพเคราะหฑเรรพองการขาย สามารถขายไดด  2 ชชองทาง ครอ ออฟไลนฑ และออนไลนฑ ออก

แบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการ โดยมมการออกบมธ จจาหนชายและแสดงสพนคดา ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอ

เนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook 

Youtube Instagram ฯลฯ และมมการจภดจจาหนชายผชานทางแพลตฟอรฑม online ตชางๆเชชน 

Facebook Shopee Lazada เปปนตดน 

3. รายละเอมยดองคฑกรและการจภดการ (Organization and management)

     ทมมงานจภดการโครงการทจางานรชวมกภบชาวบดาน (กลลชมทจากลดวยเบรคแตก แมชสมบมรณฑ บดาน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 16,000

หนดา 379 / 587



PS65015648 : โครงการพพฒนาและยกระดพบเสชถอกกตจาบลกระชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การยดอมสมตดนกก เพรพอใหดเกพดความสวยงามและมมลวดลายทมพนชาสนใจ

พภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดไดดมาตรฐาน

เพพพมชชองทางกาขายสพนคดาผชานสรพอออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอกก ตจาบลกระชอน

รายละเออยด : เสรพอกก เปปนผลพตภภณฑฑทมพเกพดจาก ภมมพปปญญาของคนในทดองถพพนทมพนจาตดนกกมา

ทจาประโยชนฑ ทอออกมาเปปนเสรพอ โดยมมทภปงแบบเตลมผรนและแบบเสรพอพภบ จะมมหลายลวดลายและ

หลายขนาด เชชน 80ซ.ม.×180ซ.ม.  หรรอ 120ซ.ม.×200ซ.ม เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระชอน อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : คลณสพรพมา

ออนไลนค : U2T ตจาบลกระชอน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การนจาตดนกก วภตถลดพบทมพมมอยมชในชลมชน ทอออกมาเปปนเสรพอกก เปปนการเพพพมมมลคชาผลผลพต ใหด

กลายมาเปปนผลพตภภณฑฑทมพสรดางอาชมพใหดคนในชลมชน ทจาใหดชาวบดานมมรายไดด แผนธลรกพจจขงตดอง

การพภฒนาผลพตภภณฑฑ ออกแบบโลโกดและบรรรจลภภณฑฑใหดสวยงาม ดมทภนสมภย สามารถดขงดมด

ความสนใจและยภงอนลรภกษฑภมมพปปญญาทดองถพพนไวดไดด อมกทภปงการใหดความรมดทจาบภญชมคจารายรภบ-ราย

จชาย แนะนจาชชองทางการตลาดและการขนสชงใหดแกชชาวบดาน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 380 / 587



PS65016418 : โครงการพพฒนาและยกระดพบนางเลมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองอบแหดง

นวภตกรรมบรรจลภภณฑฑสมญญากาศ

พพมพฑทจาขนม

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมนางเลลด

รายละเออยด : ขนมนางเลลด ใชดวพธมการทจาแบบแปรรมปจากขดาวเหนมยวมาเปปนขนม มมรสชาตพทมพ

โดดเดชน ครอ หวาน หอม กรอบและอรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระชอน อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมม

ออนไลนค : ขนมนางเลลดสามพมพนดอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช พภฒนาสพนคดา/บรพการใหดมมมมลคชาสมง ยกระดภบมาตรฐาน

สพนคดา/บรพการ และเพพพมการบรพการขนสชง

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 381 / 587



PS65007847 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควดก ดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบล
กระเบชนองใหญต อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Creative Thinking and Design ใชดเครรพองการการตกแตชงภาพ

Content and Promotion การสรดางคอนเทดนใหดปปง

E-Commerce Platform การจจาหนชายสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหอมมะลพ-แมวสมสวาด (ชลมชนเกษตรคพดดม-กระเบรปองใหญชพพมาย)

รายละเออยด : ขดาวหอมมะลพออแกรฑนพคจะมมลภกษณะคลดายกภบขดาวหอมมะลพ มมเมลลดขดาวทมพเรมยว

ยาวสวยงาม และมมกลพพนหอมอชอนๆคลดายกภบใบเตยใหดวพตามพนบม 1 บม2 ธาตลเหลลก คลณประโยชนฑ

หลากหลาย อาทพ ชชวยบจารลงสมอง ลดนจปาตาลในเลรอด ทภปงยภงปปองกภนโรคเหนลบชา ปากนก

กระจอก และโลหพตจาง เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระเบรปองใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

รายไดดจากการทจาธลรกพจจะไดดจากการผลพตขดาวจจาหนชายโดยจภดจจาหนชายทมพศมนยฑเรมยนรมดจจาหนชาย

ผชานออนไลนฑจจาหนชายผชานการจภดบมทและออกงานตชางๆเปปนการสนภบสนลนกระบวนการทางการ

ตลาด โดยการสรดางโมเดลธลรกพจจากผลพตภภณฑฑในรมปแบบทมพเหมาะสมกภบชลมชนผชานแพทฟอรฑม

ออนไลนฑ(E-Commer

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 382 / 587



PS65007961 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควดก ดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบล
กระเบชนองใหญต อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตดนนจปา-สนภบสนลนการจภดหาวภตถลดพบทมพมมคลณภาพและลดโลกรดอน การใหดความรมดการคภดเลรอก

วภตถลดพบ การจภดการวภตถลดพบ

กลางนจปา-สนภบสนลนกระบวนการผลพตสพนคดาและบรพการ

ปลายนจปา-สนภบสนลนการจจาหนชายสพนคดา(4’P)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   เครรอขชายเซลนเซอรฑทมพใชด IoT

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยมมลไสดเดรอน-จดาวจอมพลภง(ชลมชนเกษตรคพดดม-กระเบรปองใหญชพพ

มาย)

รายละเออยด : เปปนปลปยทมพไดดจากการคภดเลรอกวภตถลดพบในการผลพตปลปยทมพมมคลณภาพ ตภปงแตชการคภด

เลรอกมมลวภวนมอยชางดม เพรพอนจามาเปปนอาหารใหดกภบมมลไสดเดรอนพภนธลฑ AF ซขพงเปปนไสดเดรอนพภนธลฑทมพ

เหมาะสมกภบการเพาะเลมปยงในเมรองไทยใหดคลณภาพทมพดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระเบรปองใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลปยจากมมลไสดเดรอนทมพผลพตจากวภตถลดพบจากชลมชน กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภน

ออกเฉมยงเหนรอ และอาศภยอยมชในชลมชน จภดจจาหนชายผชาน Facebook  และ LineOA

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 383 / 587



PS65005355 : โครงการยกระดพบแปรรรปอกนทผลพมตจาบลชอวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑนอกจากนมป ยภงไดดมมการใชดเทคโนโลยม

ดพจพทภล เพรพอการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานระบบออนไลนฑ การทจาสรพอมภลตพมมเดมย การทจาอพน

โฟกราฟปก (Infographic) การทจาการตลาดออนไลนฑผชานโซเชมยลมมเดมย การสรดางตดนแบบ

และการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ การสรดางชชอง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อพนทผลภมชมวาน

รายละเออยด : นจปาอพนทผลภม ขนาด 300 ml ราคา 45 บาท ไซรภปอพนทผลภม ขนาด 500 ml 150 

บาท และขนาดทดลอง 70 ml 70 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชมวาน อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑทมพทมมชมวานไดดมมการพภฒนาตชอยอดครอนจปาอพนทผลภมและไซรภปอพนทผลภมเปปนผลพตภภณฑฑ

ประเภทเครรพองดรพมทมพมมประโยชนฑตชอรชางกาย เชชน ใหดความหวานแทนนจปาตาล ตชอตดานอนลมมลอพสระ 

ทจาใหดระบบขภบถชายดมขขปน เปปนตดน มมชชองทางการจจาหนชาย ไดดแกช เพจ facebook หนดาสวน

อพนทผลภม รดานคดาออแกนพค สหกรณฑอจาเภอพพมาย กลลชมลมกคดาครอ กลลชมผมดสนใจในอพนทผลภม นภก

ทชองเทมพยว ลมกคดาผมดทมพรภกสลขภาพ ตภวแทนจจาหนชาย โดยจะขายในราคาอยมชทมพ นจปาอพนทผลภม ขนาด 

300 ml ราคา 45 บาท ไซรภปอพนทผลภม ขนาด 500 ml 150 บาท และขนาดทดลอง 70 ml 70 

บาท

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 384 / 587



PS65005932 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคจพกสานจากตผนไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพ และใกลดเคมยง ตลอดจนบนแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

พภฒนา Packaging Design, คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

อบรมอมคอมเมพรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : จภกสานชมวาน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑจากตดนไหลทมพถมกนจาไปแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ เชชน กระเปปา ตะกรดา ทมพ

รองแกดว เปปนตดน มมความคงทนสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ชมวาน อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ทมมชมวานมมความสนใจทมพจะพภฒนาผลพตภภณฑฑทมพทจาจากตดนไหลโดยการแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ

ตชางๆ เชชน กระเปปา ตะกรดา เปปนตดน มมความคงทน มมความสวยงามอมกทภปงยภงเปปนการนจาวภสดล

ธรรมชาตพมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ  ชชองทางการจจาหนชายประชาสภมพภนธฑผชานทางหนดาเพจ 

facebook รดานคดาชลมชน เปปนตดน กลลชมลมกคดา ไดดแกช กลลชมแมชบดาน ผมดหญพงวภยทจางาน ตภวแทน

จจาหนชาย ราคาชพปนละ 200-300 บาท

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 385 / 587



PS65061134 : โครงการขผาวชวพนรพตนค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : พภฒนาบรรจลภภณฑฑ โลโกด

นวภตกรรม : มาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยม : อบรมการขายผชาน Facebook

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การใชดปรพมาณสารอาหารทมพเหมาะสมตชอสลขภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวชวภนรภตนฑ

รายละเออยด : ขดาวสาร ขดาวไรซฑเบอรรมพ ปลอดสารพพษ บรรจลถลงสมญญากาศ ขนาด 0.5 กก. 1 

กก. และ 5 กก.

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดงใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานชวภนรภตนฑ

ออนไลนค : ขดาวไรซฑเบอรรมพชวภนรภตนฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตเมลลดพภนธลฑและจจาหนชายขดาว เพรพอเพพพมมมลคชา ขยายตลาาด โดยการทจาบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะ

สมกภบความตดองการและขยายตลาดไปยภงตลาดในเมรองหลวงและกลลชมทมพรภกสลขาภาพ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 386 / 587



PS65063116 : โครงการขผาวเมตาธพญพชช  :  เมตาเดผอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม : บรรจลภภณฑฑ

นวภตกรรม : การตลาดออนไลนฑ ชชองทางการตลาด

เทคโนโลยม : อบรมการขายผชาน Facebook , Line

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เมชาเดอ

รายละเออยด : ขนมคบเคมปยวจากขดาวเมชา ขดาวเมชาธภญพรช บรรจลกระปปอง เพรพอทานเลชน และของ

ฝากของตจาบลดงใหญช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ดงใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เมชาเดอ

ออนไลนค : เมชาเดอ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พภฒนาอาหารพรปนถพพนเปปนขนมคบเคมปยว ชรพอ เมชาเดดอ ใหดมมมมลคชาเพพพมโดยการพภฒนาใหดเปปนของ

ฝากของพพมาย และเปปนขนมคบเคมปยว ทมพดมตชอสลขภาพ ขยายตลาดสมชตลาดออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 387 / 587



PS65004829 : โครงการยกระดพบเจอยวกรตหลานตจาบลทตาหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑนอกจากนมป ยภงไดดมมการใชดเทคโนโลยม

ดพจพทภล เพรพอการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานระบบออนไลนฑ การทจาสรพอมภลตพมมเดมย การทจาอพน

โฟกราฟปก (Infographic) การทจาการตลาดออนไลนฑผชานโซเชมยลมมเดมย การสรดางตดนแบบ

และการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ การสรดางชชอง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ใบเจมยวกมชหลานตากแหดง

รายละเออยด : นจาใบเจมยวกมชหลานมาตากแหดงและบรรจลถลงเพรพอจจาหนชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาหลวง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑทมพทมมทชาหลวงไดดมมการพภฒนาตชอยอดครอเจมยวกมชหลานชาชงสจาเรลจรมปและชาเจมยวกมช

หลานพรดอมดรพม เปปนผลพตภภณฑฑประเภทเครรพองดรพมทมพมมประโยชนฑตชอรชางกาย เชชน บจารลชงรชางกาย 

ชชวยใหดนอนหลภบ ตชอตดานอนลมมลอพสระ ลดความดภนโลหพต ลดคอลเรสเตอรอล ยรดอายลเซลลฑ เปปน

ตดน มมชชองทางการจจาหนชาย ไดดแกช เพจ facebook  รดานคดาออแกนพค สหกรณฑอจาเภอพพมาย กลลชม

ลมกคดาครอ กลลชมผมดสนใจเจมยวกมชหลาน นภกทชองเทมพยว ลมกคดาผมดทมพรภกสลขภาพ ตภวแทนจจาหนชาย โดยจะ

ขายในราคาอยมชทมพ  ใบเจมยวกมชหลานตากแหดง บรรจลซองปรพมาณ 100 กรภม ราคาขาย 129 บาท 

บรรจลเปปนกลชองขนาด 12 ซอง ราคาขายกลชองละ 69 บาท  บรรจลกลชอง 24 ซอง ราคา

ขายกลชองละ 129 บาท ชาเจมยวกมชหลานพรดอมดรพม บรรจลขวดปรพมาณ 300 มพลลพลพตร ราคาขาย

ขวดละ 25 บาท

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,330

หนดา 388 / 587



PS65007635 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคจากเศษผผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑนอกจากนมป ยภงไดดมมการใชดเทคโนโลยม

ดพจพทภล เพรพอการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานระบบออนไลนฑ การทจาสรพอมภลตพมมเดมย การทจาอพน

โฟกราฟปก (Infographic) การทจาการตลาดออนไลนฑผชานโซเชมยลมมเดมย การสรดางตดนแบบ

และการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ การสรดางชชอง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เปลผดาถภก

รายละเออยด : เปลผดาถภก ทจาจากเศษผดาวภสดลเหลรอใชด นจามาสรดางรายไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทชาหลวง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑทมพทมมทชาหลวงไดดมมการพภฒนาตชอยอดครอเปลถภกมรอ เปปนผลพตภภณฑฑประเภทของใชด 

ซขพงประโยชนฑเปลถภกมรอครอมมความยรดหยลชนของเนรปอผดา นจปาหนภกเบา ระบายลมไดดดม หชอตภวไดดดมดภพง

เชชนอดอมกอดของแมช เปปนตดน มมชชองทางการจจาหนชาย ไดดแกช เพจ facebook  รดานคดาชลมชน 

สหกรณฑการเกษตรอจาเภอพพมาย กลลชมลมกคดาครอ กลลชมผมดสนใจในเปลถภกมรอ นภกทชองเทมพยว ตภวแทน

จจาหนชาย โดยจะขายในราคาอยมชทมพ แบบไมชมมไมด ราคา 119 บาท แบบมมไมดขภด ราคา 199 บาท

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 18,705

หนดา 389 / 587



PS65015753 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล

โปรแกรมสจาเรลจรมปหรรอแอพพลพเคชภนออกแบบโลโกด

ปรภบปรลงรมปแบบผลพตภภณฑฑใหดหลากหลาย

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เอลนเคเอชบาสเกตทรม

รายละเออยด : กระเปปา/ตะกรดา กระเปปาใบเลลกราคาเรพพมตดนทมพ 150 บาท กระเปปาสะพายขดาง

ขนาด 20 เซนตพเมตร ราคาเรพพมตดน 600 บาทตะกรดาทรงมาตรฐานราคาเรพพมตดนทมพ 600 บาท 

ทภปงนมปสพนคดามมราคาทมพแตกตชางกภนขขปนอยมชกภบขนาดและลวดลายของสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ธารละหลอด อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : จภกสานบดานโนนกระหาด

ออนไลนค : จภกสานแมชบภงอร บดานโนนกระหาด , U2T for BCG ตจาบลธารละหลอด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ชาวตจาบลธารละหลอดมมอาชมพหลภกครอเกษตรกรรมและหลภงฤดมการเกลบเกมพยว ชาวบดานบดาน

โนนกระหาด ไดดมมการรวมกลลชมจภกสานตะกรดาจากเชรอกยางพารา ทมพมมความพพเศษและคงทนตชอ

การใชดงาน ทจาใหดพภฒนาตชอยอดเปปนสพนคดา OTOP 3 ดาว แผนธลรกพจ คมชคดาหรรอแหลชงวภตถลดพบ

สจาคภญ Key partners ขนสชงเอกชน fash J&T Kerry รดานอลปกรณฑ กพจกรรมสจาคภญ Key 

activity พภฒนาแพลคเกจใหดทภนสมภยและเปปนทมพนชาสนใจ คพดคดนชพปนงานรมปแบบใหมชๆใหดตอบโจทยฑ

ตชอลมกคดา ทรภพยากรหลภก Key resource วภสดลอลปกรณฑ แรงงาน การขนสชง คลณคชาทมพสชงมอบ 

Value propositions สชงเสรพมภมมพปปญญาทดองถพพน สรดางรายไดดใหดกภบชลมชน การสรดางความ

สภมพภนธฑ Customer relationships กจาหนดรมปแบบ ขนาด สม และลวดลายไดด กลลชมลมกคดา 

Customer segment ลมกคดาทภพวไป ลมกคดาทมพสนใจผลพตภภณฑฑชลมชน รดานขายของฝาก ชชองทาง 

Channel ออกบมธงานตชางๆ แพลตฟอรฑมออนไลนฑ Instagram Shopee Lazada Facebook 

ตดนทลน Cost structure คชาขนสชง คชาแรงงาน คชาวภสดลอลปกรณฑ รายไดด Revenue streams จาก

การขายออฟไลนฑ และออนไลนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 390 / 587



PS65016046 : การพพฒนาและยกระดพบผลกตภพณฑคนจนาพรกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โปรแกรมสจาเรลจรมปหรรอแอพพลพเคชภนในการออกแบบตราสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผชานระบบออนไลนฑ

ปรภงปรลงบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกขามตามลข

รายละเออยด : นจาผลผลพตทางการเกษตรประเภทพรพกในชลมชนมาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ

นจปาพรพกปลายชาง และนจปาพรพกเผา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ธารละหลอด อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นจปาพรพกบดานขามตามลข

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลธารละหลอด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ปปจจลบภนชาวตจาบลธารละหลอด มมอาชมพหลภกครอเกษตรกรรมและหลภงฤดมการเกลบเกมพยว ชาวบดาน

ขามตามลขและบดานวภงมชวง สชวนใหญชจะปลมกพรพกเปปนอาชมพเสรพม สรดางรายไดดใหดกภบชาวบดานเปปน

อยชางดม จะจจาหนชายทภปงพรพกสดและพรพกแหดง แตชประสบปปญหาราคาพรพกตกตจพาเนรพองจาก

เกษตรกรเปปนคนปลมก แตชพชอคดาเปปนคนกจาหนดราคา เพราะขาดการรวมกลลชม ขายกภนตามราคา

ทมพพชอคดาเปปนคนกจาหนด ใครใหดราคาดมกลขายใหดคนนภปน ผมดปลมกพรพกจขงมมแนวคพดรวมกลลชมเกษตรกร

ผมดปลมกพรพกขขปนเพรพอแปรรมปเพรพอแกดไขพรพกราคาถมกและระบายออกไมชทภน ดภงนภปนเพรพอเปปนการแกด

ปปญหา จขงไดดนจาพรพกมาแปรรมป โดยทจานจปาพรพกตชาง ๆ เชชน นจปาพรพกเผา นจปาพรพกปลายชาง เปปนตดน 

แผนธลรกพจ คมชคดาหรรอแหลชงวภตถลดพบสจาคภญ Key partners ขนสชงเอกชน fash J&T Kerry รดาน

บรรจลภภณฑฑ กพจกรรมสจาคภญ Key activity พภฒนาแพลคเกจและบรรจลภภณฑฑใหดไดดมาตรฐานและ

เปปนทมพสนใจมากยพพงขขปน ใชดผลผลพตในชลมชนใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด ทรภพยากรหลภก Key resource 

วภตถลดพบและบรรจลภภณฑฑ แรงงาน การขนสชง คลณคชาทมพสชงมอบ Value propositions อรชอย 

สะอาด สชงเสรพมอาชมพในชลมชน สรดางรายไดดใหดกภบชลมชน นจาผลผลพตมาใชดใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด 

การสรดางความสภมพภนธฑ Customer relationships ตพดตามผล และรมวพวจากลมกคดา กลลชมลมกคดา 

Customer segment ลมกคดาทภพวไป ลมกคดาทมพสนใจผลพตภภณฑฑชลมชน ชชองทาง Channel ออกบมธ

งานตชางๆ แพลตฟอรฑมออนไลนฑ Instagram Shopee Lazada Facebook ตดนทลน Cost 

structure คชาขนสชง คชาแรงงาน คชาวภตถลดพบและบรรจลภภณฑฑ รายไดด Revenue streams จาก

การขายออฟไลนฑ และออนไลนฑ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 7,806

หนดา 391 / 587



PS65017263 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลนกคม
สรผางตนเอง อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การสรดางเนรปอหา (Content) ประชาสภมพภนธฑออนไลนฑ

การหาตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การควบคลมแสงและความรดอน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปล�ยมมลใส�เดรอน-ชลมชนเกษตรนพคมสร�างตนเองพพมาย

รายละเออยด : ปล�ยและนจปาหมภกจากมมลไส�เดรอน ใช�วภตถลดพบหลภกจากมมลวภวนมทมพมมในท�องถพพน

เป�นหลภก มมการนจาเทคโนโลยมมาช�วยในการผลพตเพชรอเพพพมคลณภาพ และเพพพมช�องทางการ

จภดจจาหน�ายผ�านช�องทางออนไลน� ร�วมถขงเพพพมมมลค�าด�วย Story telling ผ�าน 

QR-Code

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นพคมสรดางตนเอง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน ไมชจจากภดเพศ ไมชจจากภดอายล และเปปนกลลชมคนทมพสนใจในเรรพองการปลมกพรชแบบ

ชมวภาพ

Customer Relationships – ตพดตามผลการใชดปลปยผชานชชองทางออนไลนฑทภปงการสอบถามของ

ลมกคดาและการใหดขดอมมล และความรมดเพพพมเตพม รวมถขงนจาผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดา

ดดวย และจะมมการมอบสพทธพพพเศษแกชลมกคดาเดพมดดวยสชวนลดเพพพมเตพม 

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook Fan page และ ไลนฑ OA รวมถขงจจาหนชายทมพบดาน ซขพง

เปปนศมนยฑเรมยนรมดการทจาปลปยจากมมลไสดเดรอน

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ ปลปยจากมมลไสดเดรอนทมพผลพตจากวภตถลดพบจาก

ชลมชนทมพมมสารอาหารทมพจจาเปปนตชอการเจรพญเตพบโตของพรช และบจารลงดพน ปลอดภภยและเปปนมพตร

กภบสพพงแวดลดอม

Key Activities – เรพพมตภปงแตชการรชอนมมลไสดเดรอนทมพไดดทมพไดดจากการเลมปยงเพรพอใหดไดดปลปยใสดเดรอนทมพมม

คลณภาพ จากนภปนจจาไปบรรจลภภณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบขดอมมลเพรพอนจา

มาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย สมตรในการหมภกมมลวภวและการหมภก

มมลใสดเดรอนเพรพอทจาปลปยนจปา มมลวภวทมพใชดจะเปปนมมลวภวนมในชลมชนทมพไมชปนเปปป อนดพนหรรอเศษวภสดลอรพน ๆ 

แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชาย

สพนคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 392 / 587



PS65017317 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลนกคม
สรผางตนเอง อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสรดางเนรปอหา (Content) ประชาสภมพภนธฑออนไลนฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผ�าไหมบ�านใหม�ฉมวกนพคมสร�างตนเอง อจาเภอพพมาย จภงหวภด

นคราชสมมา

รายละเออยด : ผ�าใหมบ�านใหม�ฉมวก มมลภกษณะลายทมพเป�นเอกลภกษณ�และทจามรอทลกขภปน

ตอน จะมมการนจาเทคโนโลยมมาช�วยในการมาช�วยเพพพมช�องทางการจภดจจาหน�ายผ�านช�

องทางออนไลน� ร�วมถขงเพชพมมมลค�าด�วย Story telling ผ�าน QR-Code นจาเสนอภมมพป�

ญญาท�องถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.นพคมสรดางตนเอง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออกเฉมยงเหนรอ และ

อาศภยอยมชในชลมชน ไมชจจากภดเพศ ไมชจจากภดอายล และเปปนกลลชมคนทมพสนใจผดาใหมและงานฝปมรอ

Customer Relationships – ตพดตามลมกคดาผชานชชองทางออนไลนฑทภปงการสอบถามของลมกคดา

และการใหดขดอมมล และความรมดเพพพมเตพม รวมถขงนจาผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย และ

จะมมการมอบสพทธพพพเศษแกชลมกคดาเดพมดดวยสชวนลดเพพพมเตพม 

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook Fan page และ ไลนฑ OA รวมถขงจจาหนชายทมพบดาน 

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอ ผลพตจากวภตถลดพบจากชลมชนตภปงแตชการเลมปยง

จนถขงการผลพตดดวยภมมพปปญญาของชลมชน มมลายผดาทมพเปปนเอกลภกษณฑและผลพตทลกขภปนตอนดดวย

ความประณมต

Key Activities – เรพพมตภปงแตชการคภดเลรอกพภนธลฑตภวหมชอนใหม การเลมปยงดดวยใบหมชอนทมพปลมกเอง

ในชลมชน จากนภปนไปนจาผลพตเปปนผดาใหมและบรรจลภภณฑฑ ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการ

เกลบขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย ลายผดาทมพเปปนเอกลภกษณฑ วภตถลดพบและ

อาหารทมพใชดเลมปยงใหมลดวนเปปนวภตถลดพบในชลมชนและปลอดสารพพษ แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปน

แรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Partners – ผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจจะมม ผมดนจาชลมชน องคฑการ

บรพหารสชวนตจาบลนพคมสรดางตนเอง อจาเภอพพมาย จภงหวภดนคราชสมมา และ คณะบรพหารธลรกพจ 

มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 3,500

หนดา 393 / 587



PS65022344 : นจนาพรกกอกไกตคลอน เรชอนอถตนใจ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดดานสรพอประชาสภมพภนธฑ online ทจาโดยการสรดางสรพอเกมพยวกภบผลพตภภณฑฑเพรพอสชง

เสรพมการตลาด

นวภตกรรมผลพตภภณฑฑ (Product Innovation) ปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑจากกระปลกเปปนแบบซอง

ฉมก ทจาใหดสะดวกตชอการพกพาและชชวยลดการเกพด Food waste

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกอกไกชคลมน เรรอนอลชนใจ

รายละเออยด : กระปลกละ 80 กรภม มมคชาโภชนาการ 90 กพโลแคลเลอรฑรมพมม 2 สมตร ครอ 1. สมตร

นจปาพรพกอกไกชคลมน 2. สมตรนจปาพรพกหมชาลชา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ในเมรอง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เรรอนอลชนใจ

ออนไลนค : Une Jai Place เรรอนอล)นใจ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. สจารวจความคพดเหลนและความตดองการของผมดประกอบการนจปาพรพกอกไกชคลมน ประจจาตจาบลใน

เมรอง 

อจาเภอพพมาย เพรพอนจามาออกแบบแนวทางการพภฒนาผลพตภภณฑฑ

2. ประสานงานระหวชางผมดประกอบการ อาจารยฑผมGดมแลตจาบล รวมถขงนภกออกแบบพภฒนา

ผลพตภภณฑฑของ

มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม เพรพอหารรอแนวทางการพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช

3. นจาขดอคพดเหลนและความตดองการของทภปงผมดประกอบการ ทมมงานและนภกออกแบบพภฒนา

ผลพตภภณฑฑมาวพเคราะหฑ

เพรพอกชอใหดเกพดผลพตภภณฑฑทมพตรงตามความตดองการของผมดประกอบการและตลาด

4. เขดาสมชขภปนตอนการสชงรมปแบบผลพตภภณฑฑตามทมพไดดเลรอกออกแบบรชวมกภน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 394 / 587



PS65022377 : แพมกกระเปปาปปถ นเทอถยวเมชองเกตาฉบพบสายคลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดดานสรพอประชาสภมพภนธฑ online ทจาโดยการสรดางสรพอ Content เกมพยวกภบการทชอง

เทมพยวเพรพอสชงเสรพมการเขดาถขงและความนชาสนใจตชอแพคเกจทชองเทมพยว

นวภตกรรมดดานบรพการ (Service Innovation) โดยการออกแบบแพคเกจการทชองเทมพยววพถม

ใหมชฉบภบคนสลขภาพพรดอมกภบการไดดสภมผภสวพถมชมวพตของความเปปนทดองถพพนในเมรองพพมายดดวย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แพลกกระเปปาปปพ นเทมพยวเมรองเกชาฉบภบสายคลมน

รายละเออยด : แพคเกจทชองเทมพยว 1 วภน 1 ครน มมบรพการจภกรยานและทมพพภกโอมสเตยฑพรดอมขดาว

เชดา รภบจจานวนจจากภด 5 คน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ในเมรอง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : การทชองเทมพยวฉบภบสายคลมน

ออนไลนค : Rak Phimai Sai Clean

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แพลกกระเปปาปปพ นเทมพยวเมรองเกชาฉบภบสายคลมน เปปนแพคเกจการทชองเทมพยวตจาบลในเมรองอจาเภอพพ

มายทมพตดองการใหดผมดมาเยรอนไดดสภมผภสความเปปนวพถมชมวพตชลมชน นภกทชองเทมพยวจะไดดสภมผภสเมรองเกชา

พพมายจากการปปพ นจภกรยานชมเมรอง ไดดกพนอาหารอยชางคนพพมายและไดดออกกจาลภงกายดดวย

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 395 / 587



PS65017815 : โครงการกระยาสารทบผานศรอมงคล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมแพลทฟอรฑมสรพอออนไลนฑในการจจาหนชายสพนคดา

เปลมพยนบรรจลภภณฑฑใหมชใหดดมรชวมสมภยมากขขปนจากถลงพลาสตพกใหดเปปนกลชองสวยงาม

นจาสตพปกเกอรฑธโลโกดสพนคดามาตพดเพรพอบชงบอกชรพอผลพตภภณฑฑและใหดดมสวยงามทภนสมภย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสาทรบดานศรมมงคล

รายละเออยด : กระยาสาทรบดานศรมมงคล มม 2 รสชาตพ“หอม หวาน มภน อรชอยสดใหมชทลกวภน กระ

ทพเนดนๆ “? ออรพจพนภล ? ใบเตย? กลชองละ 25  บาท ?? ��นภดรภบในพพมาย-ชลมพวง  ?คชาสชง 40 

บาทตพดตชอ? 096-240-8192 กดอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โบสถฑ อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ต.โบสถฑ อจาเภอพพมาย

ออนไลนค : กระยาสารทบดานศรมมงคล

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนธลรกพจของเราปกตพเราจะขายสพนคดาโดยใสชถลงปกตพไมชมมแพลคเกลตทมพดมและจะขายหนดารดานและ

ตลาดนภด เราจขงไดดคพดและรมแบรนดฑขขปนมาใหมชโดยทจาแพคเกลตขขปนมาใหมชและยกระดภบคลณภาพ

ของสพนคดาจากทมพใสชถลงมาใสชกลชองใหดดมดมและทจาสตพปกเกอรฑพรดอม ทจาเพจเฟสบลตค ไอจม ตพปกตดอก 

เพรพอทจาการตลาดออนไลนฑ และสพนคดาของเราสามารถนจามาเปปนของฝากประจจาตจาบลไดด

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 396 / 587



PS65018343 : โครงการแหนแดงมหพศจรรยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การขาย การขนสชง การสรดางรายไดด

การสรดางตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ

เทคโนโลยมการเลมปยงเชพงเศรษฐกพจ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนแดงยายจพน

รายละเออยด : แหนแดง ทจาใหดเกษตรกรมมตดนทลนคชาปลปยลดลง คชาอาหารสภตวฑลดลง สลขภาพ

ของดพนในพรปนทมพเพาะปลมกดมขขปน ทจาใหดผลผลพตมมประสพทธพภาพมากขขปนทภปงปรพมาณและคลณภาพ 1 

กพโลกรภม 80 บาท,2 กพโลกรภม 150 บาท,3 กพโลกรภม 200 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โบสถฑ อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ต.โบสถฑ อจาเภอพพมาย

ออนไลนค : แหนแดงยายจพน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Key Partner (พภนธมพตรหลภก)

-หลดนสชวนระหวชางกลลชมชาวบดานดดวยกภนเอง

Key Activities (กพจกรรมหลภก)

-คภดสายพภนธลฑทมพเหมาะสมสจาหรภบประเทศไทย

-การเพาะเลมปยง/การขยายพภนธลฑ

-การนจาไปใชด

Key Resources (ทรภพยากรหลภก)

-ปลปยคอก

-บชอนจปา กะละมภงหรรอภาชนะ

-สภาพอากาศ 

-ดพนนา

Value proposition(การเสนอคลณคชา)

-แหนแดง สามารถทดแทนปลปยยมเรมยไดดในขณะทมพปลปยมมราคาแพง และไมชตดองกภงวลในเรรพองของปลปย

ปลอม ประหยภดคชาใชดจชาย ลดตดนทลน

-ปลอดภภยตชอสพพงแวดลดอมและตภวเรา เพราะเปปนพรชจากธรรมชาตพ

-มมประสพทธพภาพเทมยบกภบคมชแขชงเดมยวกภน

Channel (ชชองทาง)

-Social Media

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 9,600

หนดา 397 / 587



PS65010918 : ลรกประคบรพงกาใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานทางระบบพานพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภลไดดแกช 

Facebook fanpage

ใชชโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน (Application) ในการออกแบบโลโกด

ใชดระบบโปรแกรมคอมพพวเตอรฑในการออกแบบและโปรโหมดสพนคดาผชานทางชชองทางออนไลนฑ 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลมกประคบรภงกาใหญช

รายละเออยด : กลลชม U2T ตจาบลรภงกาใหญชจะยกระดภบผลพตภภณฑฑลมกประคบสมลนไพรใหดมมความ

นชาสนใจมากขขปน โดยการเพพพมตราและออกแบบบรรจลภภณฑฑ ซขพงมมการเพพพมลวดลายของผดาหชอ

ลมกประคบใหดมมความโดดเดชนเปปนเอกลภกษณฑ เพรพอใหดเกพดความพขงพอใจแกชกลลชมเปปาหมาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.รภงกาใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ในปปจจลบภนลมกประคบสมลนไพรไดดรภบความนพยมเปปนอยชางมากในการนจามาใชดในทางการแพทยฑ

แผนไทย มมการใชดลมกประคบเพรพอบรรเทาอาการปวดเมรพอยตามรชางกาย ซขพงถรอวชาเปปนประโยชนฑใน

ดดานสลขภาพ  จากการศขกษาวพจภยทางการแพทยฑเกมพยวกภบสชวนประกอบของลมกประคบทมพนพยมนจา

มาใชดเปปนตภวยาสจาคภญ พบวชาสามารถบรรเทาอาการอภกเสบของกลดามเนรปอทมพมมอาการตขงผพด

ปกตพไดดเปปนอยชางดม จะเหลนไดดวชาลมกประคบนภปนมมสรรพคลณตชอสลขภาพอยชางมาก ทางคณะดจาเนพน

งานโครงการไดดเลลงเหลนถขงความสจาคภญของสมลนไพรไทยทมพสามารถนจามาแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑ

ไดด จขงมมแนวคพดในการสรดางและออกแบบผลพตภภณฑฑภายใตดชรพอแบรนดฑ “ลมกประคบรภงกาใหญช” 

เพรพอใหดเกพดการใชดผลพตภภณฑฑทมพเปปนชมวภาพ ตามเปปาหมายของโครงการ U2T for BCG ในดดาน

การใชดเทคโนโลยมในการผลพตทมพเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม ลดการใชดสารเคมม นอกจากนมปยภงเปปนการ

อนลรภกษฑภมมพปปญญาทดองถพพน และสรดางมมลคชาแกชสมลนไพรไทย รวมถขงการสรดางรายไดดใหดแกชชลมชน

ทางคณะดจาเนพนงานโครงการไดดมมแนวคพดในการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจยพพงขขปน 

โดยการศขกษาเรมยนรมดเกมพยวกภบการออกแบบและสรดางสรรคฑตราและบรรจลภภณฑฑของผลพตภภณฑฑ 

ซขพงอาศภยเทคโนโลยมเขดามามมสชวนเกมพยวขดอง เพรพอใหดผลพตภภณฑฑมมความโดดเดชน สวยงามเปปน

เอกลภกษณฑ และมมการออกแบบลมกประคบใหดแตกตชางไปจากเดพม ครอลมกประคบทภพวไปจะมมผดาขาว

มาหชอลมกประคบ ทางคณะดจาเนพนงานโครงการจะเปลมพยนเปปนผดาทมพมมการพภนเปปนลวดลายตชาง ๆ 

เพรพอใหดเกพดความพขงพอใจกภบกลลชมเปปาหมาย นอกจากนมปยภงมมการใหดความรมดแกชชลมชนในเรรพอง

สมลนไพร อภนจะนจาไปสมชการแลกเปลมพยนเรมยนรมดในชลมชนอมกดดวย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,370

หนดา 398 / 587



PS65011071 : ยาดมสมถนไพรรพงกาใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมขชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานทางระบบพานพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภลไดด

ใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน (Aplication) ออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ยาดมสมลนไพรรภงกาใหญช

รายละเออยด : จากการทมพเราไดดเขดาไปศขกษาตจาบลรภงกาใหญช กลลชม U2T มมความเหลนตรงกภนวชา

ในพรปนทมพตจาบลรภงกาใหญชมมพรชสมลนไพรพรปนบดานทมพจะสามารถนจามาใชดแปรรมปใหดเปปนผลพตภภณฑฑ

ยาดมสมลนไพรไดด กลลชม U2T จขงจะชชวยสชงเสรพมใหดประชาชนในตจาบลรภงกาใหญชมมอาชมพและ

สรดางรายไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.รภงกาใหญช อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ยาดมสมลนไพร เปปนผลพตภภณฑฑทมพอยมชคมชกภบสภงคมไทยมาอยชางยาวนาน เพราะสมลนไพรไทยนภบไดดวชา

เปปนยาสามภญประจจาบดานทมพมมสรรพคลณและประโยชนฑในการบรรเทาอาการเจลบปปวยตชาง ๆ ทาง

คณะดจาเนพนงานโครงการจขงไดดเลลงเหลนถขงความสจาคภญของสมลนไพรอภนเปปนพรชประจจาทดองถพพน 

จขงไดดลงพรปนทมพสจารวจภายในตจาบลรภงกาใหญช  พบวชามมพรชสมลนไพรพรปนบดานตชาง ๆ ภายในชลมชน 

จขงมมแนวคพดทมพจะแปรรมปสมลนไพร โดยการสรดางและออกแบบผลพตภภณฑฑภายใตดชรพอแบรนดฑ “ยา

ดมสมลนไพรรภงกาใหญช” เพรพอใหดเกพดการใชดผลพตภภณฑฑทมพเปปนชมวภาพ ตามเปปาหมายของโครงการ 

U2T for BCG ในดดานการใชดเทคโนโลยมในการผลพตทมพเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม ลดการใชดสารเคมม 

นอกจากนมปยภงเปปนการอนลรภกษฑภมมพปปญญาทดองถพพน และสรดางมมลคชาแกชสมลนไพรไทย รวมถขงการ

สรดางรายไดดใหดแกชชลมชนอมกดดวย 

 ทางคณะดจาเนพนงานโครงการไดดมมแนวคพดในการพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจยพพงขขปน 

โดยการศขกษาเรมยนรมดเกมพยวกภบการออกแบบและสรดางสรรคฑตราและบรรจลภภณฑฑใหดมมความโดด

เดชน สวยงามเปปนเอกลภกษณฑ ซขพงอาศภยเทคโนโลยมเขดามามมสชวนเกมพยวขดอง เพรพอทมพจะใหดกลลชมเปปา

หมายเกพดความพขงพอใจ รวมไปถขงการใหดความรมดเรรพองของสมลนไพรไทยใหดแกชกลลชมเปปาหมาย 

เชชน การปลมกสมลนไพร กระบวนการผลพตและแปรรมปสมลนไพร เปปนตดน อภนจะนจาไปสมชการแลก

เปลมพยนเรมยนรมดของผมดคนในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 399 / 587



PS65022241 : หมอถจพนทรคฉาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมมพจภนทรฑฉาย

รายละเออยด : หมมพจภทรฑฉาย เสดนหมมพพรดอมนจปาปรลง มม 2 รสชาตพ 1.รสดภปงเดพม 2.รสเผลด ขายสชง

หชอละ 22 บาท ขายปลมก แพลคละ 65 บาท (1 แพลคมม 3 หชอ) แพลคละ 85 บาท (1 แพลคมม 4 หชอ)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สภมฤทธพธ อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑการเกษตรบดานทชาแดง ตจาบลสภมฤทธพธ อจาเภอพพมาย

ออนไลนค : กลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑการเกษตรบดานทชาแดง ตจาบลสภมฤทธพธ อจาเภอพพมาย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน facebook 

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ เชชน shopee , lazada

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดบดานทชาแดง

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมแปรรมปผลพตภภณฑฑการเกษตรบดานทชาแดง

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ เชชน shopee , lazada 

- ขยายชชองทางการตลาด 

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 59,000

หนดา 400 / 587



PS65022266 : หมวกจพกสานจากใบตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจสอบคลณภาพวพเคราะหฑโครงสรดาง

พภฒนาโลโกดแบรนดฑ และออกแบบผลพตภภณฑฑรมปแบบใหมช

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมวกจภกสานจากใบตาล

รายละเออยด : หมวกจภกสานจากใบตาลมม3ขนาดเลลกกลางใหญชหมวกใบตาลเมรพอนจามาสวมใสช

แลดวดมสวยงามและเมรพอสวมใสชในทมพโลชงแจดงกลจะบภงแดดไดดดมมากไมชรดอนออกแบบผลพตภภณฑฑ

และบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และ 

Hi-Class มมความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความประณมต เพพพมชชองทางการ

ขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สภมฤทธพธ อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแปรรมสานหมวกใบตาล

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงาม นชาสนใจ,

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

ไดดแกช Facebook ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 10,500

หนดา 401 / 587



PS65077102 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลหนองระ
เวอยง อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมเชพงเศรษฐกพจ

การสรดางตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ

การขาย การขนสชง การสรดางรายไดด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาอดอยบดานโจด

รายละเออยด : นจปาอดอยกดอนเปปนภมมพปปญญาทดองถพพนมมความโดดเดชนในการทจาอาหารจะทจาใหดไดด

กลพพนหอมหวานมมลวดลายทมพสวยงามขนาดกลชองละ 35  บาท 3 กลชอง 100 บาท แบบขวด  79 

บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองระเวมยง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานแมชอดอม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/U2T-for-BCG-

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-10439615567569

3

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนธลรกพจจะขายสพนคดาโดยนจาผลพตภภณฑฑใสช Packaging ทมพเราไดดคพดและรมแบรนดฑขขปนมาใหมชโดย

ทจาแพคเกจจพปงขขปนมาใหมชและยกระดภบคลณภาพของสพนคดาจากทมพใสชถลงมาใสชกลชอง ใสชขวดโหลใหดดม

ดมและทจาแบรนดฑหรรอโลโกด พรดอมไลฟฟสดเพจเฟสบลตคเพรพอทจาการตลาดออนไลนฑไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 402 / 587



PS65077105 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลหนองระ
เวอยง อจาเภอพกมาย จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การขาย การขนสชง การสรดางรายไดด

เทคโนโลยมเชพงเศรษฐกพจ

การสรดางตราสพนคดา บรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอกกยกลาย บดานงพปว

รายละเออยด : เสรพอกกยกลายบดานงพปว เปปนการแปรรมปนจากก ไหลราชนม มาแแปรรมปเปปนเสรพอ 

หรรอกระเปปาจาก กกไหลราชนมกระเปปา ราคา  1500 บาทเสรพอกก ราคา 350  บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองระเวมยง อ.พพมาย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานครมพภฒนฑ

ออนไลนค : https://www.facebook.com/U2T-for-BCG-

%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%

E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87-10439615567569

3

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนธลรกพจจะขายสพนคดาโดยนจาไดดารนจากกไหลราชนมมาแแปรรมปเปปนเสรพอหรรอกระเปปาจากกกไหล

ราชนมและไดดคพดรมแบรนดฑขขปนมาใหมชโดยทจาแปรรมปขขปนมาใหมชและยกระดภบคลณภาพของสพนคดาจาก

เดพมมาแปรรมปเปปนกระเปปาเสรพอทมพรองแกดวทมพรองจานใหดดมดมและทจาแบรนดฑหรรอโลโกดพรดอมไลฟฟสด

เพจเฟสบลตคเพรพอทจาการตลาดออนไลนฑเเพรพอเปปนการเพพพมมมลคชาใหดสพนคดาผลพตภภณฑฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 403 / 587



PS65015243 : โครงการทตองเทอถยวเชกงเกษตรไรตสถวรรณ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม อบรมการขายในแพลทฟอรฑม Shopteenii

องคฑความรมด อบรมการทจา Packagingทมพไดดมาตรฐาน

นวภตกรรม พภฒนาPackaging Design ทภปงผลพตภภณฑฑ และการทชองเทมพยวใหดไดดคลณภาพและมม

มาตรฐาน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upgradable (ยกระดภบไดด)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แพลคเกจการทชองเทมพยวเชพงเกษตร "ไรชสลวรรณ"

รายละเออยด : เปปนการนจาคณะทภวรฑจจานวน 10 คนขขปนไป เขดาเยมพยมชมพรปนทมพภายในไรช เรมยนรมดวพธม

การทจาเกษตรอพนทรมยฑ สาธพตการแปรรมปผลผลพตจากไรชใหดเกพดผลพตภภณฑฑใหมชขขปน เชชน แยม

มภลเบอรรฑรมพ นจปามภลเบอรฑรมพ เปปนตดน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกกรวด อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ทชองเทมพยวเชพงเกษตรไรชสลวรรณ

ออนไลนค : Rai Su Wan Agrotourism

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทจาอะไร: ตดองการขายแพลคเกจการทชองเทมพยวเชพงเกษตรของไรชสลวรรณ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 404 / 587



PS65015386 : โครงการเครชถองจพกสานปฝาเครชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพ และใกลดเคมยงตลอดจนบทแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

เทคโนโลยม พภฒนาPackaging Design  ใหดมมคลณภาพ

องคฑความรมด อบรมการขายในแพลทฟอรฑม Shopteenii

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระดดงไมดไผช

รายละเออยด : กระดดงขนาด 22 นพปว ทจามาจากไมดไผช และทจาขขปนเองจากมรอทลกชพปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โคกกรวด อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เครรพองจภกสานปปาเครรอ

ออนไลนค : Kreu Wan Basketry

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ทจาอะไร : ผลพตภภณฑฑจภกสานทจามรอ ทมพทจามาจากไมดไผช

จลดประสงคฑ : อยากทจาแบรนดฑใหดเปปนรมปธรรม

ทจาอยชางไรจะบรรลลเปปาหมาย : หางบประมาณ/แพลคเกจและโลโกด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 405 / 587



PS65002827 : นจนาพรกกบผานลจาเชกงไกร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมนวภตกรรมถนอมอาหารโดยใชดวพธมแพลคสลญญากาศ

ใชดโปรแกรม Excel ทจาระบบ Stock หลภงบดานและบภนทขกยอดขาย

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ รมปรชางสพนคดา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกบดานลจาเชมยงไกร

รายละเออยด : เปปนนจปาพรพกทมพกลลชมสตรมแมชบดานบดานลจาเชพงไกรรวมกลลชมกภนทจาขขปนมา มมรสชาตพ

นจปาพรพกดภงนมป นจปาพรพกปลารดาบองสลก นจปาพรพกเผามภนกลดง นจปาพรพกนรกปลายชาง นจปาพรพกเผาไขช

เคลม นจปาพรพกตาแดง นจปาพรพกหมมนจารส นจปาพรพกนรกกลดง นจปาพรพกปลายชางแมงดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกสมง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นจปาพรพกบดานลจาเชพงไกรเกพดมาจากการรวมกลลชมของชาวบดานลจาเชพงไกร โดยมมทมพมาจากการทมพ

ชาวบดานอยากสรดางคลณภาพชมวพตทมพดมขขปนจขงพยายามนจาเอาความรมดทมพมมอยมชและภมมพปปญญาทดองถพพน

มาประยลกตฑใชดจขงทจาใหดเกพดนจปาพรพกขขปนมาและเราจะนจามาพภฒนาโดยการเพพพมกระบวนการการ

ถนอมอาหารโดยใชดวพธมการแพลคใสชถลงซมลสลญญากาศเพรพอใหดนจปาพรพกคงคลณภาพและเกลบไวดไดด

นาน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 406 / 587



PS65010790 : กระเปปาผผาโคกสรง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3.กระบวนการออกแบบบรรจลภภณฑฑเพรพอสชงเสรพมและสามารถทจาเปปนบรรจลภภณฑฑสพนคดาไดด

2.การใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสพนคดาใหมช/โลโกดแบรนดฑ

1.เพพพมชชองทางการจจาหนชายออนไลนฑเชชน Shopee /Facebook Page

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาผดาโคกสมง

รายละเออยด : เปปนการนจาผดาทมพเหลรอใชดมาตภดเยลบเปปนกระเปปา และออกแบบลวดลายใหดทภนสมภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โคกสมง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กระเปปาผดาโคกสมง เปปนการรวมกลลชมของกลลชมสตรมแมชบดานมาใชดเวลาวชางใหดเกพดประโยชนฑ และ

สรดางรายไดดใหดชลมชน โดยการรวมกลลชมตภดเยลบผดา เปปนกระเปปาผดา เราจะพภฒนาในเรรพองรมปแบบ

ของถลงผดา เปปนการออกแบบลวดลายใหดทภนสมภย พภฒนาสพนคดาใหดสามารถเปปนบรรจลภภณฑฑใสชแพลค

เกจของฝาก ของทมพระลขกไดด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 407 / 587



PS65063127 : โครงการพพฒนาและยกระดพบนจนาพรกกกากหมรทรงเครชถอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาฉลากตพดบรรจลภภณฑฑ ระบลขดอมมลผมดผลพตใหดสามารถตพดตชองชาย รมปแบบอชานงชายสะดลด

ตาและใชด QR code สรดางความสะดวกในการสแกนอชานขดอมมลของผลพตภภณฑฑ

พภฒนาตราสพนคดา ออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมายทางการคดาใน

อนาคต

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกกากหมมทรงเครรพอง

รายละเออยด : นจปาพรพกกากหมมทรงเครรพอง เปปนนจปาพรพกทมพนจาสชวนมภนหมมมาทอดใหดเหลรองกรอบ 

และนจามาคลลกเคลดากภบพรพกแกงสมตรตดนตจาหรภบ และยภงมมสมลนไพรตชางๆอมกมากมาย ซขพงใหด

คลณประโยชนฑและความอรชอยแกชผมดบรพโภคเปปนอยชางดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จอหอ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชทสภมมาชมพชลมชนบดานจอหอ

ออนไลนค : กลลชมสภมมาชมพบดานจอหอ หมมช3

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. สรดางผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑตามความตดองการของตลาด 2. บรรจลภภณฑฑตดองมมความนชา

สนใจ บชงบอกถขงอภตลภกษณฑชลมชน 3. ถชายภาพผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑสมชการสชงเสรพมการขาย

ออนไลนฑ 4. เลรอกแพลตฟอรฑมทมพเปปนทมพนพยมทางการตลาด แลดวพาชลมชนลงขาย 5. มมโปรโมชภพน

ตามชชวงเวลา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 21,000

หนดา 408 / 587



PS65063131 : เสผนทางจพกรยานเพชถอการทตองเทอถยวเชกงสรผางสรรคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. นวภตกรรม พภฒนาปปายบอกเสดนทางจภกรยาน ทมพมมรมปแบบอชานงชายและสะดลดตา

2. นวภตกรรม ปปายบอกทางจภกรยานอภจฉรพยะโดยใชด QR code สแกนขดอมมลของผลพตภภณฑฑ

ระหวชางเสดนทาง

3. นวภตกรรม สรดางสรพอออนไลนฑอยชางงชายสจาหรภบคนในกลลชมเพรพอใชดเปปนชชองทางการขายสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยวเชพงสรดางสรรคฑ

รายละเออยด : กจาหนดเสดนทางจภกรยานในพรปนทมพตจาบลจอหอเพรพอสรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบการ

ทชองเทมพยวในชลมชนจะเปปนการดขงดมดใหดมมนภกทชองเทมพยวจากภายนอกเขดามาสมชพรปนทมพชชวยสนภบ

สนลนใหดเกพดรายไดดกภบกลลชมธลรกพจ วพสาหกพจชลมชนทมพมมผลผลพตตชาง ๆ ทมพเกมพยวเนรพองกภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.จอหอ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บอกบากตชอปาก

ออนไลนค : @u2tjoho

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การกจาหนดเสดนทางจภกรยานในพรปนทมพตจาบลจอหอเพรพอสรดางมมลคชาเพพพมใหดกภบการทชองเทมพยวใน

ชลมชน เปปนการนจาเนรปอหา เรรพองราว ศพลปวภฒนธรรมของพรปนทมพมาใชดงานผชานการนจาเสนอเปปนงาน

ศพลปะและงานสรดางสรรคฑในเสดนทางแตชละชชวงของทางจภกรยานในพรปนทมพ จะเปปนการดขงดมดใหดมม

นภกทชองเทมพยวจากภายนอกเขดามาสมชพรปนทมพชชวยสนภบสนลนใหดเกพดรายไดดกภบกลลชมธลรกพจ วพสาหกพจ

ชลมชนทมพมมผลผลพตตชาง ๆ ทมพเกมพยวเนรพองกภน โดยเสดนทางจภกรยานดภงกลชาวนมปยภงสามารถทมพจะชชวย

ลดภาระคชาใชดจชายในการเดพนทางของประชาชนในชลมชนไดดอมกดดวย ทภปงนมปหากสามารถกจาหนด

เสดนทางจภกรยานไดดอยชางเปปนรมปธรรม กลจะชชวยใหดเกพดกลลชมประชาชนในพรปนทมพสามารถประกอบ

ธลรกพจการนจาเทมพยวดดวยการใชดจภกรยาน หรรอการสรดางธลรกพจเกมพยวเนรพอง เชชน การซชอม ดมแลรภกษา

และใหดเชชาจภกรยาน การใหดเชชาทมพพภก การจจาหนชายผลพตภภณฑฑ สพนคดา ของทมพระลขกของชลมชน เปปน

ตดน

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 409 / 587



PS65006448 : ไชยมงคลออแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาชองทางจภดจจาหนายโดยใชการตลาดดพจพทภล

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Chi Mongkhon Organic

รายละเออยด : ผภกทมพปลมกโดยไมชใชดสารเคมม ปลปยเคมม ฮอรฑโมน ยาฆชาแมลง ยาปราบวภชพรช และ

การใชดเมลลดพภนธลฑดภดแปลงพภนธลกรรม(GMOs) ตลอดกระบวนการการเพาะปลมก ตภปงแตช

กระบวนการเตรมยมการเพาะปลมก การเตรมยมดพน การดมแลรภกษา และการเกลบเกมพยวผลผลพต 

ทจาใหดปลอดภภยตชอผมดบรพโภค

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ไชยมงคล อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ธลรกพจฟารฑมผภกออรฑแกนพค ภายใตดชรพอ “Chi Mongkhon Organic” เปปนธลรกพจฟารฑมผภกออรฑแกนพ

คโดยมมรมปแบบธลรกพจเพาะปลมกและ จภดจจาหนชายผภกออรฑแกนพค เนดนการสชงมอบผภกสลภดออรฑแกนพ

คทมพไมชใชดสารเคมมและปลปยเคมมใดๆตลอด กระบวนการปลมก  ผมดบรพโภคจะไดดรภบประทานผภกสลภดออรฑ

แกนพคทมพสด สะอาด  ปลอดภภย ไมชมมสารเคมม เพรพอสลขภาพทมพดมของผมดบรพโภคและคนในครอบครภว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 40,000

หนดา 410 / 587



PS65009663 : การผลกตปถปยเพชถอลดการใชผสารเคมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

มมการจภดอบรม ถชายทอดและเผยแพรชความรมดดดานการผลพตปลปยอพนทรมยฑ (ปลปยมมลไสดเดรอน)

ขยายฐานลมกคดา และทจาใหดผลพตภภณฑฑเปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน โดยการใชดแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ดดวย Fanpage เพรพอทจาการตลาดบน Facebook

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชาย ใหดมมชชองทางการขายหลากหลายมากขขปน ทภปงชชองทาง 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยชมวภาพ

รายละเออยด : ปลปยชมวภาพ นจามาใชดเพรพอกระตลดนการเจรพญเตพบโต หรรอเพพพมความตดานทานโรค

พรช ลดสารปนเปปป อนในดพนทจาใหดผลผลพตทางการเกษตรปลอดภภย และเปปนมพตรกภบสพพงแวด

ลดอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ไชยมงคล อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กระบวนการสจาคภญทมพจจาเปปนตดองพภฒนาการเกษตรโดยเนดนทมพปปจจภยการผลพต ครอ การปรภบปรลง

บจารลงดพน โดยเฉพาะอยชางยพพงการผลพตปลปยชมวภาพใชดเองแทนการใชดปลปยเคมม เพรพอลดตดนทลนการ

ผลพต และเปปนมพตรกภบสพพงแวดลดอม จขงจจาเปปนตดองประยลกตฑใชดปลปยชมวภาพ ประกอบกภบเทรนดฑการ

ทานอาหารปลอดภภยเพพพมมากขขปน ภาครภฐเรพพมปรภบแกดกฎหมายเกมพยวกภบสารอาหารและองคฑ

ประกอบในปลปยเมรพอปป 2550 จขงมมการปรภบสมตรผสมเนดนมาทมพปลปยอพนทรมยฑและปลปยอนพนทรมยฑ เปปน

โมเดลธลรกพจทมพแนะนจาใหดทภปงผมดบรพโภคและผมดปลมกหภนมาใสชใจเรรพองการปลอดภภยตภปงแตชตดนนจปา 

(Midstream) ซขพงกลครอกระบวนการปลมก

ผมดจภดทจาจขงมองเหลนโอกาสในการจภดทจาแผนธลรกพจการผลพตปลปยเพรพอลดการใชดสารเคมม จขงมม

การจภดทจาแผนธลรกพจภายใตดชรพอ “การผลพตปลปยเพรพอลดการใชดสารเคมม” โดยมมการผลพตปลปยทมพ

ปลอดภภยโดยไมชพขพงพาสารเคมมทจาใหดผมดบรพโภคมภพนใจไดดวชาปลปยทมพเราใสชบจารลงพรชผภกทมพปลมกจะ

ปลอดภภย สด สะอาด ไมชมมสารเคมม เพรพอสลขภาพทมพดมของผมดบรพโภคและคนในครอบครภว โดยมมชชอง

ทางการจภดจจาหนชายในจภงหวภดนครราชสมมา และมมการพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชด

แพลตฟอรฑมออนไลนฑดดวย Fanpage เพรพอทจาการตลาดบน Facebook ผมดบรพโภคสามารถสภพง

สพนคดา ตพดตชอสอบถามขดอมมลขชาวสาร และตพดตามกพจกรรมสชงเสรพมการตลาดผชานชชองทาง และ

มมชชองทางออฟไลนฑผชานโทรศภพทฑ นอกจากนมปยภงมมการรชวมกภบพภนธมพตรทางธลรกพจในการจภด

หนชายผชานหนดารดาน และองคฑกรธลรกพจ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 525

หนดา 411 / 587



PS65014801 : ออกแบบตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคบผานตอมอด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. นวภตกรรม พภฒนาตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ ระบลขดอมมลผมดผลพตใหดสามารถตพดตชองชาย รมป

แบบอชานงชายสะดลดตาและใชด QR code สรดางความสะดวกในการสแกนอชานขดอมมลของ

ผลพตภภณฑฑ

2. นวภตกรรม พภฒนาตราสพนคดา ออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมาย

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : มมดทางการเกษตร

รายละเออยด : มมดทางการเกษตร มมดทางการเกษตรเปปนเครรพองมรอทมพชชวยอจานวยใหดการ

ปฏพบภตพงานเกษตรมมความสะดวกและรวดเรลว ลดแรงของเกษตรกร วภสดลทจาจากโลหะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตลาด อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : บดานตมมมด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment – กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคนทมพอาศภยอยมชในภาคตะวภนออก และอาศภยอยมชใน

ชลมชน ไมชจจากภดเพศ โดยมมอายล 30 ปปขขปนไป เพราะเปปนกลลชมคนทมพทจาการเกษตร และมมความสนใจ

ในมมดสวยงาม ใชดในการเกลบสะสม

Costomer Relationships – มมการตพดตามผลการใชดงานกภบลมกคดาทมพซรปอไป วชาหลภงจากใชดแลดว

ผลเปปนอยชางไร ใชดงานไดดดมหรรอไมช และนจาผลการใชดมาชชวยในการ review สพนคดาดดวย 

Channels – จภดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ และจจาหนชายทมพบดาน ซขพงเปปนสถานทมพผลพตสพนคดา

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอมมดทมพมมคลณภาพ มมความทนทาน สามารถใชด

งานไดดอยชางมมประสพทธพภาพ 

Key Activities - กระบวนการผลพต เรพพมจากการเตรมยมวภสดล อลปกรณฑในการผลพตมมด ไปสมชการ

การตภด และ     ผชาเหลลก  การแบนหรรอตมหลาบ  การตมแตชง การตอกตราสภญลภกษณฑ การตะไบ

ตกแตชง การทจาดดาม การชลบคมมมด และการตกแตชง ซขพงระหวชางกระบวนการเหลชานมปจะทจาการเกลบ

ขดอมมลเพรพอนจามาสรดาง Content ในการโปรโมทและจภดจจาหนชายสพนคดา

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย ขภปนตอนการทจามมด อลปกรณฑการผลพต 

แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชาย

Key Partners – สชวนของผมดเกมพยวขดองใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมมเกษตร

อจาเภอ พภฒนาชลมชนตจาบลตลาด มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาอลปกรณฑ คชาแรงงาน คชาบรรจลภภณฑฑ คชาวภสดล และ

คชาสาธารณมปโภคตชางๆ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 412 / 587



PS65014982 : พพฒนาตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคขนมสองปฝาเบเกอรอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม พภฒนาตราสพนคดาและฉลากสพนคดา  ออกแบบตราสพนคดาและฉลากสพนคดาทมพโดดเดชน

จะชชวยใหดลมกคดาจจาตราสพนคดาไดดอยชางทภนทม

นวภตกรรม พภฒนาฉลากตพดบรรจลภภณฑฑ ระบลขดอมมลสชวนประกอบตชางๆในผลพตภภณฑฑ และ

ขดอมมลผมดผลพตสพนคดาทมพชภดเจน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมกลมบลจาดวน

รายละเออยด : ขนมกลมบลจาดวน หรรอ ขนมดอกลจาดวน เปปนขนมไทยชนพดหนขพง ทจาจากแปปง

สาลมนวดเคลดากภบนจปาตาลและนจปามภน ปปป นเปปนดอก 3 กลมบ มมเกสรกลมตรงกลาง (อยชางดอก

ลจาดวน) แลดวอบหรรอผพง เปปนขนมมงคล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ตลาด อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : สองปปาเบเกอรมพ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขนมกลมบลจาดวนเหมาะกภบทลกเพศทลกวภยเรามมการตพดตามผลตอบรภบจากลมกคดาชชองทางการจภด

จจาหนชายผชานทางออนไลนฑและหนดารดาน

คลณคชาทมพลมกคดาไดดรภบราคาทมพยชอมเยาผลพตสดใหมชรสชาตพอรชอยวภตถลดพบตดองมมคลณภาพเพรพอใหดไดด

ขนมทมพสดใหมชสะอาดถมกหลภกอานามภยและบรรจลภภณฑฑทมมพดม

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 413 / 587



PS65072109 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑคหนผากากผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

-

-

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนดากากผดาไหมโคราช

รายละเออยด : หนดาการผดาไหม ซขพงผลพตจากเศษผดาไหมเหลรอใชดป ซขพงไดดจากกลลชมแมชบดานภายใน

จภงหวภดนครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ในเมรอง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Bagkha

ออนไลนค : Bagkha.com

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. สรดางผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑตามความตดองการของตลาด 

2.  บรรจลภภณฑฑตดองมมความนชาสนใจ บชงบอกถขงอภตลภกษณฑชลมชน 

3. ถชายภาพผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑสมชการสชงเสรพมการขายออนไลนฑ 

4. เลรอกแพลตฟอรฑมทมพเปปนทมพนพยมทางการตลาด แลดวพาชลมชนลงขาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 414 / 587



PS65072110 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑคถถงผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

-

-

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถลงผดาไหมโคราช

รายละเออยด : ถลงผดาไหม ซขพงผลพตจากเศษผดาไหมซขพงไดดจากกลลชมแมชบดานภายในจภงหวภด

นครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ในเมรอง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค :  ฺBagkha

ออนไลนค : Bagkha.com

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. สรดางผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑตามความตดองการของตลาด 

2.  บรรจลภภณฑฑตดองมมความนชาสนใจ บชงบอกถขงอภตลภกษณฑชลมชน 

3. ถชายภาพผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑสมชการสชงเสรพมการขายออนไลนฑ 

4. เลรอกแพลตฟอรฑมทมพเปปนทมพนพยมทางการตลาด แลดวพาชลมชนลงขาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 415 / 587



PS65073105 : โครงการแผนทอถเสผนทางจพกรยานเพชถอการทตองเทอถยว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

.Google Map

QR. Cord

ขายบรพการเสดนทางทชองเทมพยวดดวยจภกรยานในรมปแบบออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยว ตจาบลในเมรอง

รายละเออยด : แผนทมพเสดนทางจภกรยานเพรพอการทชองเทมพยวเชพงสลขภาพ ตจาบลในเมรอง โดยนจา

เสนอผชานเสดนทางไหวดพระภายในคมเมรองเกชา นครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ในเมรอง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค :  พbagkha

ออนไลนค : bagkha.com

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การกจาหนดเสดนทางจภกรยานในพรปนทมพตจาบลในเมรอง อจาเภอเมรอง จภงหวภดนครราชสมมาเพรพอสรดาง

มมลคชาเพพพมใหดกภบการทชองเทมพยวในชลมชน เปปนการนจาเนรปอหา เรรพองราว ศพลปะะวภฒนธรรมของพรปนทมพ

มาใชดงานผชานการนจาเสนอเปปนงานศพลปะและงานสรดางสรรคฑในเสดนทางแตชละชชวงของทาง

จภกรยานในพรปนทมพ จะเปปนการดขงดมดใหดมมนภกทชองเทมพยวจากภายนอกเขดามาสมชพรปนทมพชชวยสนภบสนลนใหด

เกพดรายไดดกภบกลลชมธลรกพจ วพสาหกพจชลมชนทมพมมผลผลพตตชาง ๆ ทมพเกมพยวเนรพองกภน โดยเสดนทาง

จภกรยานดภงกลชาวนมปยภงสามารถทมพจะชชวยลดภาระคชาใชดจชายในการเดพนทางของประชาชนในชลมชน

ไดดอมกดดวย ทภปงนมปหากสามารถกจาหนดเสดนทางจภกรยานไดดอยชางเปปนรมปธรรม กลจะชชวยใหดเกพดกลลชม

ประชาชนในพรปนทมพสามารถประกอบธลรกพจการนจาเทมพยวดดวยการใชดจภกรยาน หรรอการสรดางธลรกพจ

เกมพยวเนรพอง เชชน การซชอม ดมแลรภกษาและใหดเชชาจภกรยาน การใหดเชชาทมพพภก การจจาหนชายผลพตภภณฑฑ 

สพนคดา ของทมพระลขกของชลมชน เปปนตดน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,000

หนดา 416 / 587



PS65022552 : ตะกรผาสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคนพคการสาน เพพพมความแขลงแรงของสพนคดา/เทคนพคการยดอมสมเสดนพลาสตพก

เทคโนโลยมกภนความชรปน (ใสชซองกภนความชรปน)

ออกแบบผลพตภภณฑฑและโลโกดแบรนดฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : BK ตะกรดาสาน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑตะกรดาพลาสตพกสานของ ตจาบลบดานเกาะ จภงหวภดนครราชสมมา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานเกาะ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สหกรณฑชลมชนบดานเกาะราชสามภคคม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1) การวางแผนการตลาด ทางทมมไดดวางแผนการตลาดโดยแบชงแผนออกเปปน 3 ชชวง ในเดรอน 

กรกฎาคม - กภนยายน 2565 (ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดรอน) ซขพงประกอบไปดดวยการวาง

แผนออกแบบผลพตภภณฑฑ ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ ผลพตสพนคดาและจภดหนชายตามชชองทางตชาง 

ๆ และ ขยายชชองทางการตลาดผชานแพลตฟอรฑม Social Media  2) การวางแผนการขาย ทาง

ทมมไดดวางแผนการออกแบบผลพตภภณฑฑและโลโกดแบรนดฑพรดอมกภบจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และสรดาง Branding ผชานกลยลทธฑ  Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ  3) การวาง

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา ลมกคดาสามารถสภพงซรปอสพนคดาลชวงหนดาตามความตดองการของลมกคดา  

จภดโปรโมชภพนสชงเสรพมการขายสจาหรภบชชวงเวลาพพเศษหรรอผลพตของชจารวยในโอกาสตชาง ๆ เพรพอ

กระตลดนยอดขายและ ผลพตสพนคดารลชนพพเศษเพรพอตอบสนองการขายในชชวงเทศกาลพพเศษ และ 4) 

การวางแผนการเงพน ทางทมมไดดทจาการวพเคราะหฑความสามารถในการผลพตและการขาย

ผลพตภภณฑฑของชลมชน เพรพอใชดในการพพจารณาและคาดการณฑรายรภบและรายจชายสจาหรภบการ

ดจาเนพนกพจกรรมภายในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 30,900

หนดา 417 / 587



PS65022576 : พรมเชมดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการการยดอมสมเศษถลงเทดาใหดตพดทน

เทคนพคการถภกพรมเชลดเทดาใหดแนชนไมชหลลดงชาย

เทคโนโลยมกจาจภดกลพพนผดาเชลดเทดา

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : BK พรมเชลดเทดา

รายละเออยด : พรมเชลดเทดาถภกจากเศษถลงเทดา มมเทคโนโลยมกจาจภดกลพพนผดาเชลดเทดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานเกาะ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สหกรณฑชลมชนบดานเกาะราชสามภคคม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1) การวางแผนการตลาด ทางทมมไดดวางแผนการตลาดโดยแบชงแผนออกเปปน 3 ชชวง ในเดรอน 

กรกฎาคม - กภนยายน 2565 (ตลอดระยะเวลาโครงการ 3 เดรอน) ซขพงประกอบไปดดวยการวาง

แผนออกแบบผลพตภภณฑฑ ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ ผลพตสพนคดาและจภดหนชายตามชชองทางตชาง 

ๆ และ ขยายชชองทางการตลาดผชานแพลตฟอรฑม Social Media  2) การวางแผนการขาย ทาง

ทมมไดดวางแผนการออกแบบผลพตภภณฑฑและโลโกดแบรนดฑพรดอมกภบจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และสรดาง Branding ผชานกลยลทธฑ  Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ  3) การวาง

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา ลมกคดาสามารถสภพงซรปอสพนคดาลชวงหนดาตามความตดองการของลมกคดา  

จภดโปรโมชภพนสชงเสรพมการขายสจาหรภบชชวงเวลาพพเศษหรรอผลพตของชจารวยในโอกาสตชาง ๆ เพรพอ

กระตลดนยอดขายและ ผลพตสพนคดารลชนพพเศษเพรพอตอบสนองการขายในชชวงเทศกาลพพเศษ และ 4) 

การวางแผนการเงพน ทางทมมไดดทจาการวพเคราะหฑความสามารถในการผลพตและการขาย

ผลพตภภณฑฑของชลมชน เพรพอใชดในการพพจารณาและคาดการณฑรายรภบและรายจชายสจาหรภบการ

ดจาเนพนกพจกรรมภายในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 12,200

หนดา 418 / 587



PS65010371 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑค และสตงเสรกมการตลาด ชา Fresh 3 เกลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. ออกแบบบรรจลภภณฑฑโดยใชด คอมพพวเตอรฑ

2. ผลพตบรรจลภภณฑฑ

3. เตาอบลมรดอน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชา Fresh 3 เกลอ

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเครรพองดรพมชาสมลนไพรแบบชงดรพม ทภปงรดอนและเยลน สชวนประกอบ 

ดอกคจาฝอย ตะไครด ใบเตย เปปน เพรพอบจารลงสลขภาพบจารลงกระดมก บจารลงหภวใจ บจารลงเลรอดลม 

และกระตลดนภมมพคลดมกภน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานโพธพธ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานลมกประคบ

ออนไลนค : U2T_banpho

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สมลนไพรในทดองถพพนมมอยมชมากมาย และหลากหลาก ทจาใหดกลลชมผมดผลพตเหลนชชองทางการสรดาง

ผลพตภภณฑฑเครรพองดรพมชาสมลนไพรแบบชงดรพม ทภปงรดอนและเยลน ทมพมมสชวนประกอบ 3 อยชาง ไดดแกช 

ดอกคจาฝอย ตะไครด ใบเตย สรรพคลณเพรพอบจารลงสลขภาพบจารลงกระดมก บจารลงหภวใจ บจารลงเลรอดลม 

และกระตลดนภมมพคลดมกภน เปปนการผลพตโดยใชดแรงงานภายในชลมชน สรดางอาชมพสรดางรายไดด แตช

ผลพตภภณฑฑเครรพองดรพมชาสมลนไพร ยภงขาดการพภฒนาออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพนชา

สนใจและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน และชชองทางการจภดจจาหนชายสพนคดาทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ จขงทจา

ใหดคณะทจางานฯ เลลงเหลนปปญหาดภงกลชาว ทจาใหดคณะทจางานฯ ไดดวางแผนและจภดทจาการเกลบรวบ

รวมขดอมมลเพรพอพภฒนาสพนคดาผลพตภภณฑฑใหดมมรายไดดเพพพมมากขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 419 / 587



PS65010420 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑค และสตงเสรกมการตลาด นกอร กระเปปาผผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. เครรพองสกรมน

1. คอมพพวเตอรฑ ออกแบบบรรจลภภณฑฑ

2. เครรพองจภกรเยลบผดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นพอร กระเปปาผดา

รายละเออยด : นพอร กระเปปาผดา เปปนผลพตภภณฑฑทมพมมการหมลนเวมยนการใชดผลพตภภณฑฑ การนจากลภบ

มาใชดซจปา(reuse) เพรพอทดแทนการใชดงานถลงพลาสตพกเพรพอลดภาวะโลกรดอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานโพธพธ อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นพอร กระเปปาผดา

ออนไลนค : นพอร กระเปปาผดา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ถลงพลาสตพกทมพผลพตขขปนในสภาวะปปจจลบภน ทจาใหดอลณหภมมพบนโลกสมงขขปนอยชางเหลนไดดชภด ทจาใหดกลลชมผมด

ผลพตเหลนชชองทางการสรดางผลพตภภณฑฑแทนถลงพลาสตพกเปปนกระเปปาผดาหรรอถลงผดา ทมพสามารนจา

กภบมาใชดซจปาไดด(reuse)  เปปนการผลพตโดยใชดแรงงานภายในชลมชน สรดางอาชมพสรดางรายไดด 

ผลพตภภณฑฑดภงเกลชา ยภงขาดการพภฒนาออกแบบในการสรดางอภตลภกษณฑใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปน

ทมพรมดจภกมากขขปน และชชองทางการจภดจจาหนชายสพนคดาทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ จขงทจาใหดคณะทจา

งานฯ เลลงเหลนปปญหาดภงกลชาว ทจาใหดคณะทจางานฯ ไดดวางแผนและจภดทจาการเกลบรวบรวมขดอมมล

เพรพอพภฒนาสพนคดาผลพตภภณฑฑใหดมมรายไดดเพพพมมากขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 420 / 587



PS65022361 : ไรตรวมคถณ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองบรรจลภภณฑฑ ระบบสมญญากาศ/เครรพองหยอดขดาว/เครรพองสมขดาว

การออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

ตรวจวพเคราะหฑสารปนเปปป อน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไรชรวมคลณ

รายละเออยด : ขดาวอพนทรมยฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานใหมช อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมเกษตรขดาวอพนทรมยฑ ไรชรวมคลณ

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑขดาวอพนทรมยฑ ไรชรวมคลณ ใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน 

นจปานมขดาว ขนมคลดกกมปธภญญาพรช ผลพตภภณฑฑเครรพองสจาอาง 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ เพพพมมมลคชาสพนคดา

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน shoppee Lazada Tiktok 

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ เชชน shoppee Lazada Tiktok 

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมกลลชมเกษตรกรขดาวอพนทรมยฑ ไรชรวมคลณ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมเกษตรกรขดาวอพนทรมยฑ ไรชรวมคลณ 

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ เชชน shoppee Lazada Tiktok

- ขยายชชองทางการตลาด เชชน การจภดตภปงบมธงานเปปดเกษตรกรรมสพนคดาชลมชน 

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 421 / 587



PS65025530 : กกนเพลกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ระบบนจปาทมพใชดในสวนกลดวย/เครรพองบรรจลภภณฑฑ/ตมดอบพลภงงานแสงอาทพตยฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การตรวจวพเคราะหฑโภชนาการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมขนมหวาน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กพนเพลพน

รายละเออยด : กลดวยตากพลภงงานแสงอาทพตยฑ เปปนผลพตภภณฑฑอาหารแปรรมปสลขภาพ ไดดจาก

การผลพตนจากลภวยพภนธลฑนจปาวดา เปปนกลดวยออแกนพกจากสวน ม.5 ต.บดานใหมช จ.นครราชสมมา นจา

มาสมชขภปนตอนแปรรมปเปปนกลดวยตากโดยใชดพลภงงานแสงอาทพตยฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานใหมช อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สวน ม.5 ต.บดานใหมช จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกลดวยตากอบพลภงงานแสงอาทพตยฑใหดมมมาตรฐานและถมก

สลขอนามภยมากขขปน

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมชลมชนตจาบลบดานใหมช

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ 

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

แลดวความประทภบ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 422 / 587



PS65008603 : ผพกปลอดสารพกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมองคฑความรมดการสรดางสรรคฑการใชดประโยชนฑปลปยชมวภาพทดแทนสารเคมม

โปรแกรม Adobe illustrator ในการออกแบบผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยมคอมพพวเตอรฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกปลอดสารพพษบดานวพโรจนฑพภฒนา

รายละเออยด : ผภกปลอดสารพพษ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ปรลใหญช อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผภกออแกนพกปลอดสารพพษ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 423 / 587



PS65008643 : ผลกตภพณฑคทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาออกแบบโลโกดโดยใชดโปรแกรมหรรอแอพพลพเคชภพน

ใชดโปรแกรมAdobeในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยชมวภาพบดานวพโรจนฑพภฒนา

รายละเออยด : ปลปยชมวภาพจากเศษอาหารและวภสดลธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ปรลใหญช อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พภฒนา สพนคดาใหดมมมมลคชาสมงขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 424 / 587



PS65008395 : โครงการพลกรพงปถปยนจนาชอวภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาเอาองคฑความรมดดดานการใชดจลลพนทรมยฑในการทจาปลปยนจปา ปลปยหมภก มาใชดเพพพมมมลคชาใหดนจปานมทมพ

ไมชไดดคลณภาพและมมลโค

ใชดเทคโนโลยมการอภดเมลดมาใชดในการเกลบรภกษาและงชายในการนจาไปใชด

พภฒนา Packaging Design

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : 1. Agro Plus @Pholkrang

รายละเออยด : ปลปยขมปวภวเปปนผลพลอยไดดจากการเลมปยงวภวเพรพอใหดเกพดมมลคชาเพพพมขขปนจขงใชดวพธมการ

อภดเมลด มาเปปนตภวชชวยใหดขมปวภวขายไดดงชายขขปนและเพพพมมมลคชาขมปวภวใหดมมราคาสมงขขปน , เปปนการเอา

นจปานมทมพไมชไดดคลณภาพ นจามาหมภกดดวยจลรพนทรมยฑเพรพอใหดเกพดกระบวนการการยชอยสลาย นจาไป

ฉมดทมพใบพรชสามารถนจาธาตลอาหารทมพอยมชในปลปยนจปาหมภกนมสมไปใชดในการเรชงการเจรพญเตพบโตไดด

เลย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พลกรภง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนผมดเลมปยงโคนมตจาบลพลกรภง

ออนไลนค :  ตU2T for BCG ตจาบลพลกรภง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

เกษตรกรในชลมชนเลมปยงโคนมเปปนสชวนใหญช และเปปนการเอานจปานมทมพไมชไดดคลณภาพ และมมลสภตวฑ 

มาผลพตเปปนปลปยนจปาและปลปยอภดเมลด เพรพอลดคชาใชดจชายและเพรรพอเปปนผลพตภภณฑฑของตจาบลเพรพอสรดาง

รายไดดเพพพมใหดกภบเกษตรกรในชลมชน มมความปลอดภภย ลดความเสมพยงจากสารเคมม

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 425 / 587



PS65008568 : โครงการพลกรพงอาหารสพตวค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาองคฑความรมดทางดดานโภชนศาสตรฑสภตวฑมาใชดในการประกอบสมรอาหารในทดองถพพนใหดใชด

ประโยชนฑไดดสมงสลด

เทคโนโลยมดดานการหมภกมาใชดในการเกลบรภกษาคลณภาพอาหาร

พภฒนา Packaging Design

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พลกรภงอาหารสภตวฑ

รายละเออยด : เปปนอาหารผสมสจาเรลจรมปทมพผลพตขขปนมาจากการนจาอาหารหยาบและอาหารขดน

ผสมกภนในอภตราสชวนทมพเหมาะสมตามความตดองการของสภตวฑ และเกลบรภกษาใหดไดดระยะนานโดย

การหมภก และอภดเมลด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.พลกรภง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : วพสาหกพจชลมชนผมดเลมปยงโคนมพลกรภง

ออนไลนค :  ตU2T for BCG ตจาบลพลกรภง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

การทจาอาหารสภตวฑ TMR เพรพอเปปนทางเลรอกในการลดตดนทลนในการผลพตและสามารถจภดจจาหนชาย

ไดด ทางเราจขงวพเคราะหฑตลาด ความตดองการ คมชแขชง-สพนคดาทดแทน อลปสรรค โอกาส พภฒนา

กระบวนการผลพตใหดมมประสพทธพภาพ ปรภบสมตรใหดตรงกลลชมเปปาหมายและความตดองการของตลาด

ปรภบบรรจลภภณฑฑ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 426 / 587



PS65005915 : แคมปหมรกกนเพลกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3.ใชดโปรแกรมหรรอแอปพลพเคชภนทมพใชดในการออกแบบโลโกด

2.พภฒนาสพนคดาใหดมมมมลคชามากยพพงขขปนในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

1.เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน Facebook Line

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แคลปหมมโกเฮง

รายละเออยด : แคลปหมมนภปนผลพตมาจาก หนภงหมมแลดวนจามาทอดกรอบ หากรภบประทานใน

ปรพมาณทมพพอเหมาะคอลลาเจนจากหนภงหมมจะสามารถชชวยเสรพมคอลลาเจนใหดรชางกายไดด อมก

ทภปงยภงสามารถรภบประทานคมชกภบอาหารอรพนๆ รภบประทานเปปนเครรพองเคมยง เครรพองจพปม หรรอทาน

เปลชาๆกลไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พะเนา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นจาแคลปหมมทมพไดดผลพตเสรลจสพปนแลดว มาผสมในผงปรลงรสเพรพอใหดไดดรสชาตพทมพหลากหลายยพพงขขปนและ

นจามาใสชบรรจลภภณฑฑหรรอเปปนชลดคมชกภบนจปาพรพกและตพดโลโกดสพนคดาทมพออกแบบมาเพรพอเพพพมมมลคชา 

จากนภปนทดลองนจาสพนคดามา โปรโมทผชาน social media และนจามาขายหนดารดานหรรอขายสชงใหดตภว

แทนจจาหนชาย

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 427 / 587



PS65014510 : แหนมหมรรรผใจฉพน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

2.พภฒนาสพนคดาใหดมมมมลคชามากยพพงขขปนในการออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดนชาสนใจ

3.ใชดโปรแกรมหรรอแอปพลพเคชภนทมพใชดในการออกแบบตราสพนคดา

1.เพพพมชชองทางการขายสพนคดาผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน Facebook Line

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมขนมหวาน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหมมบดานพลดซา

รายละเออยด : ทจามาจากเนรปอหมมสชวนสะโพก มภนหมม ผสมกภบหนภงหมมตดมสลกและหภพนเปปนเสดน เตพม

เกลรอ ขดาวสลก กระเทมยม ผงปรลงรส ผสมใหดเขดากภน อาจเตพมพรพกสดดดวยกลไดด หชอเปปนมภดดดวย

ใบตอง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พะเนา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แหนมหมมบดานพลดซาเปปนแหนมโบราณ มมมาตภปงแตชสมภย ปมป ยชา ตา ยาย ซขพงเปปนภมมพปปญญาในการ

ถนอมอาหารโดยจะทจาเพรพอรภบประทานกภนภายในครอบครภวเหลรอกลขาย ไดดมมการรชวมชาวบดานกภน

ผลพตแหนมสดหชอใบตองจจาหนชายสรดางรายไดดในกภบชลมชน รชวมทภปงผมดสมงอายลชชวยกภนทจา เปปนการ

สรดางรายไดดใหดกภบชลมชน จลดเดชนแหนมหมมบดานพลดซานภปนอยมชทมพหนภงหมมทมพมมการตภดเปปนเสดนขนาด

เลลก โดยผลพตแหนมหชอใบตอง สามารถเกลบไดดนานและไมชใชดสารกภนบมดอมกดดวย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000
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PS65006089 : ปลาสผม หมรต 2 บผานพถดซา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Adobe photoshop ในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ และโปรแกรม Adobe 

premiere pro ในการจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑ

พภฒนาชชองทางการจจาหนชายแบบออนไลนฑเชชน  facebook, Line และชชองทางโซเชมยลมมเดมย

อรพนๆ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดม

รายละเออยด : ปลาสดม แพคสมมญญากาศ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลดซา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จภดกพจกรรมอบรมพภฒนาศภกยภาพใหดกภบกลลชมอาชมพในทดองถพพน และนจาเทคโนโลยมการบรรจลแบบ

สมญญากาศมาใชดในการบรรจลผลพตภภณฑฑ เพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา ไดดมาตรฐานสะดวกในการ

ขนสชง และจภดอบรมเชพงปฏพบภตพการดดานการจจาหนชายผลพตภภณฑฑปลาสดมออนไลนฑ กชอนออกสมช

ตลาดจรพง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65006314 : ผพกตผนหอมอบแหผง ตจาบลพถดซา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นจาเทคโนโลยมในการบรรจลแบบสลญญากาศมาใชดในการบรรจลสพนคดา

พภฒนาชชองทางการจจาหนชายแบบออนไลนฑ เชชน facebook, Line และชชองทางโซเชมยลมมเดมย

อรพนๆ

ใชดโปรแกรม Adobe photoshop ในการออกแบบโลโกดผลพตภภณฑฑ และ โปรแกรม Adobe 

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตดนหอมอบแหดง

รายละเออยด : ตดนหอมซอยอบแหดงสมญญากาศ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.พลดซา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จภดกพจกรรมอบรมใหดกภบกลลชมเกษตรกรปลมกตดนหอมเรรพองการถนอมอาหาร แปรรมปตดนหอม และ

นจาเทคโนโลยมการบรรจลแบบสมญญากาศมาใชดในการบรรจลผลพตภภณฑฑเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

และสามารถสชงออกไดดและจภดอบรมเชพงปฏพบภตพการจจาหนชายผลพตภภณฑฑตดนหอมอบแหดงออนไลนฑ

กชอนออกสมชตลาดจรพง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65012845 : "ผลกตภพณฑคจากภรมกปปญญาผผาขาวมผา"

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชาย ผชานชชองทางออนไลนฑ

พภฒนาโลโกด ปปายฉลาก

พภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาขาวมดานครโพธพธกลาง

รายละเออยด : ผดาขาวมดาทมพปรภบปรลงรมปแบบการใชดงานและเพพพมมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยวงษฑชวลพตกลล

ต.โพธพธกลาง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผดาขาวมดานครโพธพธกลาง

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลโพธพธกลาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑจากภมมพปปญญาผดาพรปนเมรองตามรอยหภตถศพลปฟตชอยอดสมชเศรษฐกพจสรดางสรรคฑวพถม

ชลมชนคนโพธพธกลาง

โดยสพนคดาและผลพตภภณฑฑจากผดาขาวมดาสามารถใชดสอยและเปปนประโยชนฑในชมวพตประจจาวภนไดด อมก

ทภปงยภงเปปนการชชวยสชงเสรพมการสรดางวพชาชมพใหดแกช ชาวบดานในชลมชนในระยะยาว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 431 / 587



PS65012929 : "ผลกตภพณฑคนจนายาอเนกประสงคคตจาบลโพธกธกลาง จากสมถนไพร "

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. พภฒนาบรรจลภภณฑฑสรดางสรรคฑ

2. พภฒนาปปายฉลาก

3. พภฒนาตลาดออนไลนฑ (Online Marketplace)

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาอเนกประสงคฑ นครโพธพธกลาง

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนจปายาอเนกประสงคฑ -เปปนการนจาเอาสมลนไพรมาแปรรมปเปปน

ผลพตภภณฑฑเพรพอสรดางอาชมพและรายไดดใหดแกชสมาชพกในชลมชนและการนจาสมลนไพรในทดองถพพนมา

เปปนวภตถลดพบนภปนทจาใหดมมราคาถมกกวชานจปายาลดางจานทภพวไปเพราะใชดตดนทลนในทดองถพพนเปปนการใชด

ผลผลพตใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยวงษฑชวลพตกลล

ต.โพธพธกลาง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : โพธพธกลางกรมน เอเวอรมพเดยฑ

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลโพธพธกลาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑนจปายาอเนกประสงคฑตจาบลโพธพธกลางจากสมลนไพรสมชการพภฒนาภมมพปปญญาทดองถพพนบน

เสดนทางเศรษฐกพจสมเขมยวตจาบลโพธพธกลางไดดมมการจภดอบรมใหดกภบกลลชมเเมชบดานมมการสอนทจา

นจปายาอเนกประสงคฑจขงเกพดการรวมตภวของกลลชมแมชบดานขขปนมมการเรพพมทจาผลพตภภณฑฑนจปายาลดาง

จานใชดเอง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 432 / 587



PS65013168 : ดอกไมผประดกษฐคจากวพสดถตผนตาลตจาบลมะเรกง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมช�องทางการขายผลพตภภณฑ�ผ�านระบบพาณพชย�อพเลลกทรอนพกส� โดยใช�สรพอดพจพทภล 

ได�แก� Facebook TikTok

การพภฒนาช�องทางจภดจจาหน�ายโดยใช�การตลาดดพจพทภล เป�นการทจาการตลาดรมปแบบ

หนขพงโดยการโปรโมท สพนค�าหรรอบรพการผ�านทางสรพอดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไม�ประดพษฐ�จากวภสดลต�นตาลตจาบลมะเรพง

รายละเออยด : ดอกไม�จากใบตาลทมพจภกรสานขขปนอย�างพพถมพพถภนเพรพอให�เป�นดอกไม�รมป

แบบต�างๆและของใช�ต�างๆตามทมพต�องการ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะเรพง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เนรพองจากในตจาบลมะเรพงมมต�นตาลอยม�จจานวนมากและทจาให�มมใบตาลจจานวนมากเกพดเป�นขยะ 

ซขพงยภงไม�ได�นจามาใช�

ประโยชน� และพบว�าในชลมชนมมการรวมกลล�มอาชมพเพรพอสร�างรายได� จขงเกพดมาเป�นดอก

ไม�ทมพผลพตจากวภสดลของต�นตาล

ทมพมมการจภกรสานขขปนมาอย�างพพถมพพถภนของชาวบ�านในตจาบลมะเรพง

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 433 / 587



PS65013170 : กรอบรรปวตาวลายไทยตจาบลมะเรกง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook TikTok

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล เปปนการทจาการตลาดรมปแบบหนขพง

โดยการโปรโมทสพนคดาหรรอบรพการผชานทางสรพอดพจพทภล

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กรอบรมปวชาวลายไทย

รายละเออยด : กรอบรมปไมดไผชธรรมชาตพ-ขนาดกรอบมมใหดเลรอกหลายขนาด เชชน 4*6 , 5*7 

หรรอ ขนาดA4

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.มะเรพง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรอบรมปวชาวลายไทยเปปนผลพตภภณฑฑแปรรมปมาจากไมดไผชในตจาบลมะเรพงเนรพองจากในตจาบลมะเรพง

มมตดนไผชอยมชจจานวนมากซขพงยภงไมชไดดนจามาใชดประโยชนฑ อมกทภปงมมชาวบดานทมพมมองคฑความรมดเรรพองการทจา

วชาว จขงทจาใหด โครงการ U2T for BCG ไดดนจาความรมดมาพภฒนาเปปน “กรอบรมปวชาวลายไทย”

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 434 / 587



PS65017557 : โครงการออกแบบสชถอประชาสพมพพนธคการทตองเทอถยวตจาบลสอมถม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. นวภตกรรม แผนทมพออนไลนฑโดยใชด QR code สรดางความสะดวกในการสแกนอชานขดอมมลของ

ชลมชน

2. นวภตกรรม การสรดางเพจใน facebook สรดางสรพอออนไลนฑและอภพเดตสถานทมพและกพจกรรม

ตชางในชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : มลมใหมช สรพอประชาสภมพภนธฑการทชองเทมพยวตจาบลสมมลม

รายละเออยด : สรพอการทชองเทมพยวตจาบลสมมลม อจาเภอเมรองนครราชสมมา จภงหวภดนครราชสมมา 

ประกอบดดวยแผนทมพการทชองเทมพยวในตจาบล แผชนพภบประชาสภมพภนธฑการทชองเทมพยว ปปายระบล

สถานทมพทชองเทมพยวในชลมชน ของทมพระลขกสจาหรภบเสดนทางการทชองเทมพยว  เพจ Facebook ประชา

สภมพภนธฑการทชองเทมพยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมมลม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : สมมลม ตจาบลนชาเทมพยว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Business Model Canvas การทจาธลรกพจ 4 ขดอ 

1. ทจาสพนคดาอะไร ตดนแบบสรพอการทชองเทมพยวตจาบลสมมลม อจาเภอเมรองนครราชสมมา จภงหวภด

นครราชสมมา

2. ทจาอยชางไร สจารวจสถานทมพสจาคภญในชลมชน จภดทจาสรพอการทชองเทมพยวตจาบลสมมลม อจาเภอเมรอง

นครราชสมมา จภงหวภดนครราชสมมา

3. ขายใหดใคร นภกทชองเทมพยว

4. ความคลดมคชาทางการเงพน สรดางทางเลรอกใหดเปปนตจาบลนชาเทมพยว แหชงใหมชในโคราช

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 435 / 587



PS65021160 : โครงการออกแบบและพพฒนาตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคดอกไมผจพนทรค (สอมาลา)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม พภฒนาฉลากตพดบรรจลภภณฑฑ ระบลขดอมมลผมดผลพตใหดสามารถตพดตชองชาย รมปแบบอชาน

งชายสะดลดตาและใชด QR code สรดางความสะดวกในการสแกนอชานขดอมมลของผลพตภภณฑฑ

นวภตกรรม พภฒนาตราสพนคดา ออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมาย

ทางการคดาในอนาคต

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ดอกไมดจภนทรฑ (สมมาลา)

รายละเออยด : ดอกไมดจภนทนฑ (ใชดในพพธมงานณาปนกพจ)ผลพตโดย กลลชมสตรมหมมช 3 สมมลม โดย

ประดพษฐฑจากวภสดลกระดาษ และมมสพนคดาอยชางอรพน จจาหนชายรชวมดดวย เชชน พวงหลมด ดอกไมด

จภนทรฑ (ประธาน)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมมลม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศาลาอเนกประสงคฑ กลลชมออมทรภพยฑเพรพอการผลพต หมมช 3 ต.สมมลม

ออนไลนค : สมมาลา จจาหนชายดอกไมดจภนทรฑและพวงหรมด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ทางกลลชมไดดลงพรปนทมพเพรพอพาผมดประกอบการตภปงชรพอแบรนดฑสพนคดาไดดชรพอวชา“สมมาลา”สมมาจากชรพอ

ตจาบลมาลาชรพอเรมยกดอกไมดกจาหนดกจาลภงมมลคชาทางการตลาดและพมดคลยกภบผมดนจาในชลมชนและ

ปฏพบภตพใหดไดดตามแผนจากนภปนนจาบรพการเขดาสมชชชองทางการขายออนไลนฑ   Business Model 

Canvas การทจาธลรกพจ 4 ขดอ 

1. ทจาสพนคดาอะไร กลลชมจภดทจาและจจาหนชาย ดอกไมดจภนทนฑ พวงหลมด และเมรพอไมชนานมานมป ทางกลลชมมม

การพภฒนาสพนคดาจาก วพทยากร กศน. มาอบรมทจา เครรพองหอม และยาดม 

2. ทจาอยชางไร ทางกลลชมรวมตภวกภนผลพตเอง โดยจะรวมตภวทลกวภนทมพ 15 ของทลกเดรอน

3. ขายใหดใคร ชชองทางการขายในปปจจลบภนในปากตชอปาก และตพดตชอสภพงทางโทรศภพทฑเปปนหลภก ไมช

มมหนดารดานใชดศาลาประจจาหมมชบดานเปปนสถานทมพเกลบงาน โอกาสทางการตลาด อาจจะเปปดชชองทาง 

Online สรดาง QR coad/หรรอการจภดสชงแบบ Delivery มมตราสภญลภกษณฑตกแตชงรถหรรอหมวก

กภนนลอค ชลด ใหดเปปนทมพจดจจา

4. ความคลดมคชาทางการเงพน โดยปกตพสพนคดาสรดางรายไดดใหดกภบชาวบดานเปปนอาชมพเสรพมอยมชแลดว 

จากโอกาสพภฒนาสามารถตชอยอดเปปนอาชมพหลภกไดด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 436 / 587



PS65021206 : การออกแบบและพพฒนาตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคขนมเปปป ยะ (ปฝอนคจาหวาน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม พภฒนาฉลากตพดบรรจลภภณฑฑ ระบลขดอมมลผมดผลพตใหดสามารถตพดตชองชาย รมปแบบอชาน

งชายสะดลดตาและใชด QR code สรดางความสะดวกในการสแกนอชานขดอมมลของผลพตภภณฑฑ

นวภตกรรม พภฒนาตราสพนคดา ออกแบบตราสพนคดาใหดพรดอมกภบการจดทะเบมยนเครรพองหมาย

ทางการคดาในอนาคต

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมเปปป ยะ (ปปอนคจาหวาน)

รายละเออยด : ขนมโฮมเมดทมพผลพตสดใหมช  เปปนขนมทมพทจาทมพบดาน เปปนขนมทมพไดดรภบความนพยมทมพ

สลดของรดาน หอม หวาน มภน อรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมมลม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขนมพมพลมกชพปน

ออนไลนค : ปปอนคจาหวาน ขนมหวานโฮมเมด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

สจารวจกลลชมเปปาหมายและสรดางกลลชมเปปาหมายใหมชจากนภปนสจารวจผลพตภภณฑฑกจาลภงมมลคชาทางการ

ตลาดและพมดคลยกภบผมดนจาในชลมชนและปฏพบภตพใหดไดดตามแผนจากนภปนนจาบรพการเขดาสมชชชองทางการ

ขายออนไลนฑ   สพนคดาในตจาบลทมพไดดรภบการคภดเลรอกครอ ขนมมมหลากหลายประเภท โลโกด ทมพมมไมช

สามารถครอบคลลมสพนคดาไดดทภปงหมด ขาดบรรจลภภณฑฑทมพชชวยเกลบรภกษา   

Business Model Canvas การทจาธลรกพจ 4 ขดอ 

1. ทจาสพนคดาอะไร ขนมไทยเปปนหลภก รองลงมาขนมเปปป ยะ เบเกอรมพ  

2. ทจาอยชางไร เปปนอลตสาหกรรมในครภวเรรอน

3. ขายใหดใคร ชชองทางการขายในปปจจลบภนในปากตชอปาก และตพดตชอสภพงทางโทรศภพทฑเปปนหลภก ไมช

มมหนดารดานใชดบดานเปปนสถานทมพสรดางงาน โอกาสทางการตลาด อาจจะเปปดชชองทาง Online สรดาง 

QR Coad/

4. ความคลดมคชาทางการเงพน สรดางยอดขายใหดตรงใจผมดบรพโภคมากขขปน สรดางความชภดเจนใน

ตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 437 / 587



PS65021238 : หมตอนฉจถา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

การออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด และนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความ

สวยงาม ทภนสมภยและ High-Class ความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมชอนฉจพา

รายละเออยด : มภลเบอรมพแปรรมป ผสมนมพรชองมภนเนย ขนาด 250 ml

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สลรนารม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศมนยฑเรมยนรมดประจจาตจาบลสลรนารม

ออนไลนค : Four Clover/u2t_4clover

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

- ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายผชานชชองออฟไลนฑ และทางออนไลนฑ

- ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายผชานชชองออฟไลนฑ และทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน เพจ 

Facebook Instagram Tiktok ฯลฯ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 675,000

หนดา 438 / 587



PS65021253 : ผพกฉจถาไฮโดรโปนกกสค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การปลมกพรชเพรพอใหดผลผลพตทมพรวดเรลวและปลอดสาร เทคนพคการออกแบบพรปนทมพเพาะปลมกแนว

ตภปง

การตรวจสอบสารปนเปปป อน

การออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด และนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกฉจพา

รายละเออยด : ใชดนจปาทมพมมธาตลอาหารแทนการใชดดพนและนจปาจากบชอเลมปยงปลากลถรอเปปนธาตลอาหาร

ทมพดม สจาหรภบการปลมกพรชไฮโดรโปนพกสฑ พรชผภกประเภทนมปเจรพญเตพบโตและใหดผลผลพตไดดเรลวกวชา

การปลมกพรชผภกในดพนอยชางนดอยประมาณ 1-2 สภปดาหฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สลรนารม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมเกษตรกร บดานยางใหญช ตจาบลสลรนารม อจาเภอเมรองนครราชสมมา

ออนไลนค : Four Clover

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- สจารวจความตดองการของตลาดเกมพยวกภบผลผลพตผภกไฮโดรโปนพกสฑ

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑผภกไฮโดรโปนพกสฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

สพงหาคม 2565

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมเกษตรกรตจาบลสลรนารม

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาและความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการปลมกผภกไฮโดรโปนพกสฑ นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 105,000

หนดา 439 / 587



PS65008962 : ปลาสผมไรผกผาง U2T หนองกระทถตม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาชชองทางจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล ไดดแกช Facebook และ ใชดโปรแกรมออก

แบบทางดดานกราฟปก ออกแบบตราสพนคดา

ใชดเครรพองสมญญากาศแทนการมภดหนภงยางเพรพอยรดอายลการเกลบรภกษา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมไรดกดาง

รายละเออยด : 1 ชพปนนจปาหนภกประมาณ 500 กรภมตชอ 1 ถลง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองกระทลชม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แนวคพดธลรกพจ

 1.การปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑ ใชดแบบสมญญากาศแทนการมภดหนภงยางเพรพอใหดถมกสลขอนามภยและ

เปปนการยรดอายลการเกลบรภกษาผลพตภภณฑฑ

 2.เพพพมชชองทางการขายทภปง Online/Onsite

 3.พภฒนาการยรดอายลการเกลบรภกษาของผลพตภภณฑฑ

 4.พภฒนาตราสพนคดาผลพตภภณฑฑใหดดมโดดเดชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 120,000

หนดา 440 / 587



PS65012518 : ขนมกรอบเคมม U2T หนองกระทถตม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล ไดดแกช Facebook fan page

ใชดโปรแกรมออกแบบทางดดานกราฟปก ในการออกแบบโลโกด และใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

. ใชดนวภตกรรมเครรพองซมลปากถลง แทนการใชดแมลกเยลบกระดาษ และใชดถลงพลาสตพก PLA ในการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมกรอบเคลม

รายละเออยด : ขนมกรอบเคลม มม 1 รสชาตพ  ไดดแกช รสชาตพดภปงเดพม และมม 2 ขนาด ใหดเลรอก 

ไดดแกช1. ถลงเลลก : ประมาณ 150 กรภม ตชอ 1 ถลง ราคา 20 บาท2. ถลงใหญช : ประมาณ 350 กรภม 

ตชอ 1 ถลง ราคา 30 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองกระทลชม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แนวคพดธลรกพจ

1. ปรภบปรลงบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา 

2. พภฒนาตราสพนคดาผลพตภภณฑฑใหดดมขขปนและลดตดนทลนมากขขปน

2. เพพพมชชองทางการขายทภปง Online/ Onsite

3. พภฒนาอายลในการเกลบรภกษา ใหดมมวภนผลพตและวภนหมดอายล

4. ปรภบปรลงใหดมมสมตรใหมชเพพพมเตพม

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 441 / 587



PS65026219 : ฝรพถงไสผแดงทพบทกมนมสด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การแปรรมปฝรภพงไสดแดงใหดมมมมลคชาสมง

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด ใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing เพพพมชชองทางการ

ขายดดวยการออกตลาดและจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ฝรภพงไสดแดงทภบทพมนมสด

รายละเออยด : ฝรภพงไสดแดงเปปนฝรภพงสายพภนธลฑหนขพงผลมมลภกษณะทรงกลม ทรงไขช หรรอทรงรม มม

เปลรอกบางผพวเรมยบเกลมปยง ผลอชอนมมสมเขมยว เมรพอผลสลกจะเปลมพยนเปปนสมเขมยวอมเหลรอง ภาย

ในผลขดางในจะมมเนรปอสมขาว เนรปอแนชนฉจพานจปา มมไสดตรงกลางมมสมชมพม  หรรอสมแดง มมเมลลดเกาะตพด

อยมชมากมาย รสชาตพหวานกรอบ กลพพนหอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองไขชนจปา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 35 หมมช 5 ตจาบลหนองไขชนจปา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : ฝรภพงไสดแดงทภบทพมนมสด by NKN for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑฝรภพงไสดแดงใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดาน และทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑสรดางการจด

จจา แลดวความประทภบใจ

-  ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชางๆเชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ เชชน 

Facebook  Instagram Tiktok ฯลฯ

-ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดาไดดตามทมพลมกคดาตดองการ

- มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย เพรพอกระตลดนยอดขายจจานวนมาก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 442 / 587



PS65026261 : ปถปยตามคตาวกเคราะหคดกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาดและจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด ใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

การพภฒนาสมตรปลปยใหดเหมาะสมกภบพรชแตชละชนพด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยวพเคราะหฑคชาดพน

รายละเออยด : ปลปยมม 2 สมตร ไดดแกช1. ปลปยสมตรขดาว ครอ ปลปยปรภบคชาดพนสจาหรภบนาขดาว 1 กระสอบ : 

35 กพโลกรภม2. ปลปยสมตรหอมแบชง ครอ ปลปยปรภบคชาดพนสจาหรภบพรชสวน 1 กระสอบ : 35 กพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองไขชนจปา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปลปยขดาวงาม หนองไขชนจปา

ออนไลนค : ปลปยตามคชาวพเคราะหฑดพน by NKN for BCG

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการทจาปลปย ตจาบลหนองไขชนจปา อจาเภอเมรอง จภงหวภด

นครราชสมมา

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

-  ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

-  โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาและความประทภบใจ

-  ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจาปลปย 

-  นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

-  ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพองดดวยสรพอ online แบบตชางๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ  แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชางๆ เชชน 

Facebook

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 36,000

หนดา 443 / 587



PS65072113 : โครงการออกแบบตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคแหนมหตอใบตอง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบตราสพนคดา

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหชอตอง

รายละเออยด : กลลชมแปรรลปอาหาร สพนคดาไดดแกช ยจาแหนมคลลก แหนมหชอใบตอง และยจาปลาดลก

ฟม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองจะบก อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแปรรมปอาหาร  หมมช 4  ตจาบลหนองจะบก

ออนไลนค : แหนมหชอตอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- แผนธลรกพจ ครอกลลชมอาชมพของหมมชบดาน ชรพอ กลลชมแปรรมปอาหาร ไดดแกช ยจาแหนมคลลก แหนมหชอ

ใบตอง ยจาปลาดลกฟม  มมสมาชพก ณ ปปจจลบภนทภปงสพปน 30 คน ไดดแกช หภวหนดากลลชม นางประภาศรม อชอน

นดอม 

รองหภวหนดา นางณภฐพร กวดางพพมาย และนางนวลจภนทรฑ หนองทลชม เลขา นางเอรปออารม สารจภนทรฑ 

ประชาสภมพภนธฑ นางสงน จภนทรฑรภตนฑประภา ฝปายผลพต 10-20 คนขขปนไป 

- ผลพตภภณฑฑอาหาร แหนมหชอใบตอง กระบวนการทจางาน ไดดแกช การสภพงทจาตามใบสภพง รายการ

ผลพต บรพเวณในพรปนทมพหรรอใกลดเคมยงพรปนทมพผลพต, บลคคลทมพรมดจภกสมาชพกภายในกลลชม  และองคฑกร

ตชางๆ 

- วภตถลดพบในการทจา สภพงซรปอจากทมพตชางๆ และนจามาทจาตามสมตรการทจาของกลลชม เพรพอจจาหนชาย

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 48,000

หนดา 444 / 587



PS65072114 : โครงการพพฒนาตราสกนคผาและบรรจถภพณฑคกลผวยอบกรอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบตราสพนคดา

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยอบกรอบ

รายละเออยด : จจาหนชายสพนคดา กลดวยอบกรอบไสดมะขามกวนกลดวยอบกรอบรสหวาน,  กลดวย

อบกรอบรสเคลม    กลดวยอบกรอบรสปาปรพกดา และกลดวยอบกรอบเบรกแตก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองจะบก อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สหกรณฑโรงพยาบาลตชางๆ , รดานของฝากบขงหงมพเชมยง

ออนไลนค : บดานสวนฉพมพลม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- แผนธลรกพจ ครอ กลลชมธลรกพจทภพวไป สชวนบลคคล ชรพอยมพหดอ บดานสวนฉพมพลม (Ban Suan Chimphli) 

มมสมาชพก ณ ปปจจลบภนทภปงสพปน 4 คน ไดดแกช เจดาของธลรกพจ ครอ นางนงนภภส แดนขลนทด ฝปายผลพต 2 

คน 

และฝปายการตลาด 1 คน 

- ผลพตภภณฑฑประเภค กลดวยอบกรอบ กระบวนการทจางาน ไดดแกช การจภดหาวภตถลดพบสามารถหาไดด

จากสวนของตภวเอง และสวนในชลมชน นจามาผลพตตามกรรมวพธมการผลพตของทางกลลชม 

ผลพตภภณฑฑ ไดดแกช กลดวยอบกรอบไสดมะขามกวน กลดวยอบกรอบรสหวาน, กลดวยอบกรอบรสเคลม 

กลดวยอบกรอบรสปาปรพกดา  และกลดวยอบกรอบเบรกแตก 

- การจจาหนชาย : สหกรณฑโรงพยาบาลตชางๆ, รดานจจาหนชายสพนคดาของฝากบขงหงมพเชมยง, รดานคดาทภพว

ไปทภปงในพรปนทมพ และพรปนทมพใกลดเคมยง, ตามออเดอรฑสภพงทจา และเรพพมจภดจจาหนชายทางออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 67,500

หนดา 445 / 587



PS65004684 : ตลาดวกถบชถมชนคนหนองบพวศาลา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรม Photoshop ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ใชดสรพอออนไลนฑสชงเสรพมการตลาด เชชน facebook

ใชดโปรแกรมในการออกแบบตลาดสมเขมยว

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดนภดชลมชนคนหนองบภวศาลา

รายละเออยด : พภฒนาตลาดชลมชน เพรพอเพพพมชชองทางการจภดแสดงสพนคดา และจจาหนชาย

ผลพตภภณฑฑตชางๆ ในทดองถพพน เชชน สพนคดาหภตถกรรมทมพมมทลนเดพมอยมชแลดว เพรพอเพพพมรายไดดแกช

ประชาชนทมพมมรายไดดนดอย และเปปนการกระตลดนระบบเศรษฐกพจภายในชลมชน โดยใชดการบรพโภค

ภายในพรปนทมพและชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวศาลา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การดจาเนพนโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวย

เศรษฐกพจBCG(U2T for BCG)มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา มมเปปาหมายสจาคภญเพรพอ

พภฒนา ตจาบลหนองบภวศาลา อจาเภอเมรองนครราชสมมา จภงหวภดนครราชสมมา ใหดสอดคลดองกภบ 

BCG รมปแบบการพภฒนาเศรษฐกพจแบบใหมช จขงดจาเนพนกพจกรรม ตลาดวพถมชลมชนคนหนองบภว

ศาลา ในรมปแบของการจภดตลาดสมเขมยวชลมชน โดยใชดวภสดลเหลรอใชดในการจภดตลาดเพรพอลด

สภาวะสพพงแวดลดอม เชรพอมโยงการซรปอขายภายในชลมชน กระตลดนเศรษฐกพจใหดเกพดการเพพพมการ

บรพโภคมากขขปน

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

จจานวนรายไดผ : 0
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PS65004848 : ตลาดผลกตภพณฑคชถมชนออนไลนค ตจาบลหนองบพวศาลา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

กลลชมซรปอขายในFacebook

การพภฒนาช�องทางจภดจจาหน�ายโดยใช�การตลาดดพจพทภล ไดดแกช การจภดอบรมสชงเสรพมการ

ตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตลาดผลพตภภณฑฑชลมชนออนไลนฑ

รายละเออยด : การนจาเสนอชชองทางการจภดจจาหนชายทางออนไลนฑเพรพอนใหดเกพดความสะดวก

และงชายตชอการตพดตชอและขนสชงและสนภบสนลนใหดผมดประกอบการ นจาเทคโนโลยมเขดามาปรภบใชด 

เพรพอเพพพมชชองทางการตลาด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวศาลา อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การดจาเนพนโครงการขภบเคลรพอนเศรษฐกพจและสภงคมฐานรากหลภงโควพดดดวย

เศรษฐกพจBCG(U2T for BCG)มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา มมเปปาหมายสจาคภญเพรพอ

พภฒนา ตจาบลหนองบภวศาลา อจาเภอเมรองนครราชสมมา จภงหวภดนครราชสมมา ใหดสอดคลดองกภบ 

BCG รมปแบบการพภฒนาเศรษฐกพจแบบใหมช จขงดจาเนพนกพจกรรม ตลาดผลพตภภณฑฑชลมชนออ

นไลนฑ ในรมปแบของการ โดยใชดเทคโนโลยมอพนเตอรฑเนลต เชรพอมโยงการซรปอขายภายในชลมชน 

กระตลดนเศรษฐกพจใหดเกพดการเพพพมการบรพโภค จากความสะดวกในการซรปอขาย ภายในและภาย

นอก

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 447 / 587



PS65072106 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑคแหนมหมร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดถลงซพปลลอกเพรพอรภกษาคลณภาพของผลพตภภณฑฑ

การสรดาง content และขาย บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เชชน facebook

tiktok

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมหมมใบตอง

รายละเออยด : 1 กลชองประกอบดดวยแหนม 8 ชพปน ราคา 99 บาท โดยมมตราสพนคดาทมพบอกราย

ละเอมยดสพนคดา(สชวนประกอบ,วภน/เดรอน/ปปทมพผลพตและหมดอายล) และพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดมม

ความสะดวก คงทน และแสดงสพนคดาไดดอยชางชภดเจน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองไผชลดอม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ครภวชาดา

ออนไลนค : https://web.facebook.com/profle.php?id=100072225810275

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ผลพตภภณฑฑแหนมหมมใบตองของสมาคมแมชบดานทหารบกกองพภนทหารราบทมพ 1 กรมทหารราบทมพ 3 

ทมพมมการทจาภายในครภวเรรอน ทางผมดจภดทจาโครงการเลลงเหลนการพภฒนาบรรจลภภณฑฑของแหนมหมม

ใบตอง โดยการออกแบบในลภกษณะของหมบหชอ สม และออกแบบตราสพนคดา ใหดมมรายละเอมยดเพพพม

ขขปน(สชวนประกอบ, วภน/เดรอน/ปป ทมพผลพตและหมดอายล) และความทภนสมภยเพรพอเพพพมมมลคชาของสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000
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PS65072108 : โครงการจพดทจาแผนทอถทตองเทอถยวตจาบลหนองไผตลผอม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การสรดาง content ลงบนแพลตฟอรฑม เชชน Tiktok

Facebook

Instagram

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แผนทมพทชองเทมพยว ตจาบลหนองไผชลดอม

รายละเออยด : จภดทจาเสดนทางการทชองเทมพยว ผภงกราฟปก แผนทมพ แผชนพภบ และลพงกฑเสดนทางการ

ทชองเทมพยวตจาบลหนองไผชลดอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หนองไผชลดอม อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เทศบาลหนองไผชลดอม

ออนไลนค : https://web.facebook.com/U2TNongphailom

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดทจาเสดนทางการทชองเทมพยวผสมผสานกชอใหดเกพดคลณคชาทางการเกษร มมเสดนทางจภกรยาน 

สถานทมพสจาคภญในชลมชน สถานทมพของกพนทมพอรชอยและมมชรพอเสมยงในพรปนทมพหนองไผชลดอม จภดทจาขดอมมล 

ผภงกราฟปก แผนทมพ แผชนพภบ และลพงกฑเสดนทางการทชองเทมพยวตจาบลหนองไผชลดอม

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 449 / 587



PS65006004 : นจนาพรกก บผานหนองไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาตภวสพนคดาเพรพอใหดมมความหลากหลาย ทภปงสพนคดา คลณภาพ และรสชาตพใหมช

การเพพพมชชองทางการขายของสพนคดาผชานการขายแบบปกตพ และการขายแบบออนไลนฑ

ปรภบปรลงตภวบรรจลภภณฑฑสพนคดาใหดมมมาตรฐาน และคลณภาพทมพดมขขปน ดมแลดวสะอาด ปลอดภภย นชา

รภบประทาน มมความนชาสนใจ และดขงดมดลมกคดาใหดเขดามาซรปอสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพก บดานหนองไทร

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑนจปาพรพกชนพดตชางๆ ทจาการปรลงสจาเรลจพรดอมรภบประทาน จากนภปนแลดว

บรรจลลงกระปลกพลาสตพก เพรพอนจาออกขายตามสถานทมพตชางๆ-นจปาพรพกนรกปลายชาง-นจปาพรพก

กากหมม-นจปาพรพกเผากลดง-นจปาพรพกปลารดา-นจปาพรพกนรก / นจปาพรพกนรกแมงดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองระเวมยง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธลรกพจสจาหรภบ 'นจปาพรพก บดานหนองไทร' ซขพงเปปนกลลชมทมพมมแตชเดพมนภปน ครอ 

-การขยายการตลาด และฐานการขายสพนคดาทมพมมอยมชใหดกวดางขวางขขปนมากกวชาจากเดพมทมพมมอยมช

-การพภฒนา ปรภบปรลงตภวบรรจลภภณฑฑสพนคดาใหดมมมาตรฐาน มมความนชาสนใจ แนชนหนา และ

ปลอดภภยสจาหรภบการจภดจจาหนชายและการขนสชง

-การสรดางความนชาสนใจของตภวนจปาพรพก และทจาใหดงชายตชอการรภบประทาน รวมถขงการหารมปแบบ

การรภบประทานใหมชทมพสะดวกตชอผมดซรปอ

-การปรภบพภฒนาสมตรสพนคดาใหดมมรสชาตพ และคลณภาพทมพดมขขปน ดมแลดวสะอาด ปลอดภภย นชารภบ

ประทาน และดขงดมดลมกคดาใหดเขดามาซรปอสพนคดา

-การปรภบรมปแบบการทจางานของกลลชมแมชบดานเพรพอการกระจายรายไดดใหดกลลชมแมชบดานไดดอยชาง

เทชาเทมยม และทภพวถขงกภนพรดอมเปปดรภบสมาชพกใหมชทมพสนใจ ทภปงยภงพภฒนาใหดเปปนกลลชมอาชมพทมพเลมปยง

ตภวเองไดดจากการไดดของการจจาหนชายสพนคดา และผลพตภภณฑฑ

-การเพพพมยอดขายของสพนคดาผชานการขายแบบปกตพ และการขายแบบออนไลนฑ

1. การขายแบบปกตพ ทจาโดยการขยายจากกลลชมในชลมชน และพรปนทมพใกลดเคมยง จนไปถขงการขาย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 450 / 587



PS65006056 : ขผาวแตตน บผานทพบชผาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ปรภบปรลงตภวบรรจลภภณฑฑสพนคดาใหดมมมาตรฐาน และคลณภาพทมพดมขขปน ดมแลดวสะอาด ปลอดภภย นชา

รภบประทาน มมความนชาสนใจ และดขงดมดลมกคดาใหดเขดามาซรปอสพนคดา

การเพพพมชชองทางการขายของสพนคดาผชานการขายแบบปกตพ และการขายแบบออนไลนฑ

การพภฒนาตภวสพนคดาเพรพอใหดมมความหลากหลาย ทภปงสพนคดา คลณภาพ และรสชาตพใหมช

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวแตตน บดานทภบชดาง

รายละเออยด : ขดาวแตตน เปปนขนม หรรออาหารมมรสชาตพทมพโดดเดชน ครอ หวาน หอม กรอบและ

อรชอย ทภปงยภงเหมาะกภบการนจาไปรภบรองแขกในทลกโอกาส การซรปอเปปนของฝาก รวมการซรปอไป

เพรพอทานเลชนและยภงนพยมมมการผสมนจปาแตงโมลงในขดาวเหนมยวทมพนขพงแลดว เพรพอเพพพมกลพพนหอมและ

ความอรชอยใหดมากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองระเวมยง อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนธลรกพจสจาหรภบ 'ขดาวแตตน บดานทภบชดาง' ซขพงเปปนกลลชมทมพมมแตชเดพมนภปน ครอ

-การวางแผนขยายการตลาด และฐานสพนคดาทมพมมอยมชใหดกวดางขวางขขปนมากกวชาจากเดพมทมพมมอยมช

-การพภฒนาตภวสพนคดาเพรพอใหดมมความหลากหลาย แปลกใหมช ทภปงยภงการปรภบพภฒนาสมตรสพนคดาใหดมม

รสชาตพ และคลณภาพทมพดมขขปน

-ปรภบปรลงตภวบรรจลภภณฑฑสพนคดาใหดมมมาตรฐาน และคลณภาพทมพดมขขปน ดมแลดวสะอาด ปลอดภภย นชารภบ

ประทาน มมความนชาสนใจ และดขงดมดลมกคดาใหดเขดามาซรปอสพนคดา

-ปรภบรมปแบบการทจางานของกลลชมแมชบดานเพรพอการกระจายรายไดดใหดกลลชมแมชบดานไดดอยชางเทชา

เทมยม และทภพวถขงกภนพรดอมเปปดรภบสมาชพกใหมชทมพสนใจ ทภปงยภงพภฒนาใหดเปปนกลลชมอาชมพทมพเลมปยงตภว

เองไดดจากการไดดของการจจาหนชายสพนคดา และผลพตภภณฑฑ

-การเพพพมยอดขายของสพนคดาผชานการขายแบบปกตพ และการขายแบบออนไลนฑ

  1. การขายแบบปกตพ : ทจาโดยการขยายจากกลลชมผมดคดารายยชอยในชลมชน และพรปนทมพใกลดเคมยง จน

ไปถขงการขายผชานงานสพนคดา และผมดคดาปลมก-สชงในพรปนทมพตชางๆ ทมพสามารถนจาไปขายไดด

  2. การขายแบบออนไลนฑ : โดยการขายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ เชชนการสรดางเพจเฟส

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 451 / 587



PS65012993 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคแปรรรปจากกลผวยและมพลเบอรอถสกพด ตจาบลหมชถนไวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการถชายทอด (Frying)

นวภตกรรมการยรดอายลการเกลบโดยใชดบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสม

เทคโนโลยมการถนอมอาหารแบบผสมผสาน (hurdle technology) ในสชวนของการใหดความ

รดอน (thermal processing)

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยสอดไสดแยมหมชอน

รายละเออยด : กลดวยสอดไสดแยมหมชอน สชวนประกอบ กลดวย แยมหมชอน นจปาหมชอน  เปปน

ผลพตภภณฑฑอาหารทมพไดดนจาพรชทดองถพพนในชลมชนมาแปรรมป  ผลพตภภณฑฑมมความหอม กรอบ อรชอย 

เนดนใชดวภตถลดพบทมพดมมมคลณภาพและเนดนกรรมวพธมการผลพตทมพสะอาดจขงสามารถเกลบไวดไดดนาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หมรพนไวย อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : โชคโคราชฟารฑม

ออนไลนค : โชคโคราชฟารฑม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วภตถลประสงคฑของโครงการ

เพรพอรภกษาระดภบการจดางงาน เพพพมการจดางงานของคนในพรปนทมพ สชงเสรพมรายไดดใหดกภบชลมชน เพรพอ

พภฒนาทภกษะทมพเกมพยวขดองกภบโครงการ BCG Economy ของคนในพรปนทมพ และขภบเคลรพอนเศรษฐกพจ

ของคนในชลมชนใหดยภพงยรน 

กพจกรรมในการดจาเนพนการ

กพจกรรมทมพ 1 กพจกรรมการสชงเสรพมและพภฒนาทภกษะอาชมพดดานการสรดางตลาดออนไลนฑ-ออ

ฟไลนฑ

วพทยากร จจานวน 2 คน

อาจารยฑ จจานวน 3 คน

ผมดปฏพบภตพงาน 10 คน

ประชาชนในพรปนทมพ จจานวน 30 คน

สถานทมพอบรม : ดมพรปนทมพอมกทม

ทภกษะการตลาด และการใชดเครรพองมรอ

กพจกรรมทมพ 2 กพจกรรมอบรมเชพงปฏพบภตพการดดานการพภฒนาผลพตภภณฑฑกลดวยสอดไสดหมชอน

วพทยากร จจานวน 2 คน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 452 / 587



PS65013044 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคแปรรรปจากกลผวยและมพลเบอรอถสกพด ตจาบลหมชถนไวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการถนอมอาหารโดยใชดความรดอน (commercial sterilization)

นวภตกรรมหารยรดอายลการเกลบโดยใชดบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสม

เทคโนโลยมการถนอมอาหารแบบผสมผสาน (hurdle technology) ในสชวนของการใหดความ

รดอน (thermal processing)

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปามภนเบอรฑรมพสกภดเขดมขดน

รายละเออยด : รายละเอมยดสพนคดา นจปามภลเบอรฑรมพสกภดเขดมขดน สชวนประกอบ 1.มภลเบอรฑรมพ 2.

นจปาตาล 3.นจปาสะอาด เปปนผลพตภภณฑฑเครรพองดรพมทมพชชวยในเรรพองบจารลงสายตา ชชวยแกดอาการทดอง

ผมก บจารลงเสดนผม ชชวยลดความดภนโลหพต ลดความเสมพยงตชอการเกพดโรคหลอดเลรอดหภวใจอลด

ตภนและโรคมะเรลง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หมรพนไวย อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : โชคโคราชฟารฑม

ออนไลนค : โชคโคราชฟารฑม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

วภตถลประสงคฑของโครงการ

เพรพอรภกษาระดภบการจดางงาน เพพพมการจดางงานของคนในพรปนทมพ สชงเสรพมรายไดดใหดกภบชลมชน เพรพอ

พภฒนาทภกษะทมพเกมพยวขดองกภบโครงการ BCG Economy ของคนในพรปนทมพ และขภบเคลรพอนเศรษฐกพจ

ของคนในชลมชนใหดยภพงยรน 

กพจกรรมในการดจาเนพนการ

กพจกรรมทมพ 1 กพจกรรมการสชงเสรพมและพภฒนาทภกษะอาชมพดดานการสรดางตลาดออนไลนฑ-ออ

ฟไลนฑ

วพทยากร จจานวน 2 คน

อาจารยฑ จจานวน 3 คน

ผมดปฏพบภตพงาน 10 คน

ประชาชนในพรปนทมพ จจานวน 30 คน

สถานทมพอบรม : ดมพรปนทมพอมกทม

ทภกษะการตลาด และการใชดเครรพองมรอ

กพจกรรมทมพ 2 กพจกรรมอบรมเชพงปฏพบภตพการดดานการพภฒนาผลพตภภณฑฑนจปามภลเบอรฑรมพสกภดเขดมขดน

วพทยากร จจานวน 2 คน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 453 / 587



PS65022571 : กระเปปาผผาขาวมผาไทยประยถกตค ตจาบลหพวทะเล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมผลพตภภณฑฑ (Product Innovation) ออกแบบหมจภบกระเปปาใหดมมความทภนสมภย เพรพอ

เพพพมมมลคชาสพนคดา และการทจาบรรจลภภณฑฑใหดกภบสพนคดา

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขาย โดยใชดตลาดดพจพทภล โฆษณา เชชนการทจาเพจและเวลปไซตฑขายสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาถรอผดาขาวมดาไทย

รายละเออยด : กระเปปาถรอทจาจากผดาขาวมดามมหมหพปวประกอบไปดดวย กระเปปาถรอแบบมมเชรอกรมด

ปากกระเปปากระเปปาถรอทรงแฟชภพนใสชกระเปปาสตางคฑและสพพงของพกพาอรพนๆ และกระเปปาใสชแกดว

นจปาเกลบความเยลนทรงสมพเหลมพยมมมหมหพปว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หภวทะเล อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมในชลมชนตจาบลหภวทะเล จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : กระเปปาผดาขาวมดาเทศบาลหภวทะเล

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระเปปาผดาขาวมดาไทยประยลกตฑและบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภย 

สวยงาม ดขงดมดลมกคดา

-ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Facebook และ 

Instagram พรดอมทภปงเพพพมชชองทางจจาหนชายสพนคดาบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Shopee

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,840

หนดา 454 / 587



PS65022618 : แหนมแมตละเออยด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. เปปนการถนอมอาหาร ใหดสามารถเกลบไวดรภบประทานไดดนาน เพพพมมมลคชาใหดกภบวภตถลดพบ

2. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ จภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล / โฆษณา

3. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมแมชละเอมยด

รายละเออยด : พภฒนาแหนมหมม และบรรจลภภณฑฑ ใหดมมความสะอาด ทภนสมภย และแปลกตาเปปนทมพ

จดจจางชาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หภวทะเล อ.เมรองนครราชสมมา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : แหนมแมชละเอมยด

ออนไลนค : แหนมแมชละเอมยด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- การพภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ ใหดมมความสะอาด ทภนสมภย และแปลกตาเปปนทมพจดจจา

งชาย

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดนวภตกรรมการถนอมอาหาร ตจาบลหภวทะเล

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชม ไสดกรอกอมสาน/ซมพโครงหมมแหนม หภวทะเล

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 42,400

หนดา 455 / 587



PS65019726 : โครงการพพฒนาและยกระดพบเสชถอทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. พภฒนาออกแบบสพนคดาและผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงาม โดดเดชน และทภนสมภย ตามความ

ตดองการของ ตลาดในปปจจลบภน

2. การออกแบบโลโกและบรรจลภภณฑฑ

3. ใชดโซเชมยลมมเดมยเพรพอเปปนชชองทางในการโฆษณาและจภดจจาหนชายสพนคดา / ผลพตภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอทอมรอ

รายละเออยด : เปปนการนจาตดนกกตดนไหลมาทอและแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑเพรพอใชดประโยชนฑไดด

อยชางหลากหลายเสรพอทอมรอ ทจามาจากตดนกกตดนไหลมาทอและแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑเพรพอใชด

ประโยชนฑไดดอยชางหลากหลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระเบรปองนอก อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : หภตถกรรมไหล ต.กระเบรปองนอก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การทอเสรพอกก เปปนสพนคดาในชลมชน ตจาบลกระเบรปองนอก วพสาหกพจชลมชน

   การทอเสรพอเปปนภมมพปปญญาชาวบดานในชนบททมพใชดเวลาวชาง จากการทจาไรชทจานา มาถภกทอโดยใชด

วภสดลตามธรรมชาตพ ครอใชดตดนกก ตดนไหล คพดคดนลวดลายใหดแปลกใหมช ถภกทอจนเปปนผรนสวยงาม 

พภฒนาตชอยอดโดยการแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑทมพทภนสมภย และสามารถใชดงานไดดหลากหลายรมป

แบบ โดยจภดจจาหนชายในราคาผรนละ 200 บาท เสรพอพภบ เรพพมตดนผรนละ 500 บาท กระเปปาราคาตาม

ขนาดและลวดลาย เรพพมตดนใบละ 300 บาท วางจจาหนชายทมพบดาน ตลาดสพนคดางานประจจาอจาเภอ/

วพสาหกพจชลมชน และชชองทางออนไลนฑของทมมงาน U2T for BCG ดภงนมป

- Facebook : U2T ตจาบลกระเบรปองนอก อจาเภอเมรองยาง 

- Instagram : u2t __ kbn

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 456 / 587



PS65073107 : โครงการแหนมเหมดนางฟฝาภรฐาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การออกแบบโลโกและบรรจลภภณฑฑ

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหลดนางฟปาภมฐาน

รายละเออยด : แหนมเหลดนางฟปาภมฐานเปปนผลพตภภณฑฑทมพรชวมการผลพตของสมาชพกเกษตรกร

รายยชอยในชลมชนโดยการแปรรมปเหลดใหดเปปนแหนมเหลด เพรพอเพพพมมมลคชาใหดเหลดนางฟปา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.กระเบรปองนอก อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : เฮลดเหลด ต.กระเบรปองนอก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนผลพตภภณฑฑทมพรชวมการผลพตของสมาชพกเกษตรกรรายยชอยในชลมชน เพรพอเพพพมมมลคชาใหดเหลด

นางฟปา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 11,250

หนดา 457 / 587



PS65019774 : โครงการพพฒนาและยกระดพบพรมเชมดเทผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบโลโกและบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

-

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรมเชลดเทดา

รายละเออยด : พรมเชลดเทดาผลพตจากผดาเหลรอใชดจากโรงงานทอผดา ทภกเปปนลวดลายสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนอลดม อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : หภตถกรรมทจามรอ บดานโนนอลดม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมงานจภดการโครงการทจางานรชวมกภบชาวบดาน (กลลชมพรมเชลดเทดา โนนอลดม) ในการทจางานรชวม

กภนการออกแบบ พภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ การบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนา

ผลพตภภณฑฑพรมเชลดเทดา และการเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาผชานทางชชองทางออนไลนฑ ทภปง เพจ 

Facebook  ไลนฑ  และชชองทางการขายออนไลนฑ อรพนๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 458 / 587



PS65032330 : โครงการพพฒนาและยกระดพบไมผกวาด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบโลโกและบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไมดกวาด โนนอลดม

รายละเออยด : ไมดกวาดดอกหญดา ทจาจากวภสดลธรรมชาตพ จากดอกหญดา มมความคงทนแขลง

แรง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โนนอลดม อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : หภตถกรรมทจามรอ บดานโนนอลดม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ทมมงานจภดการโครงการทจางานรชวมกภบชาวบดาน (กลลชมไมดกวาด โนนอลดม) ในการทจางานรชวมกภน

การออกแบบ พภฒนาผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ การบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ไมดกวาด และการเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาผชานทางชชองทางออนไลนฑ ทภปง เพจ Facebook ไลนฑ 

และชชองทางการขายออนไลนฑ อรพนๆ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 459 / 587



PS65019742 : โครงการพพฒนาและยกระดพบพรกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3. นจาสพนคดาไปจจาหนชายผชาน Platform Online Facebook

1. ปรภบปรลงแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑใหดเหมาะสมเพรพอการจจาหนชาย

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกผง

รายละเออยด : ลภกษณะจะเปปนผงสมสดมแดงตามธรรมชาตพ ใหดกลพพนหอมและรสชาตพของพรพก

อยชางเดชนชภด ใชดเตพมลงในผลพตภภณฑฑอาหารตชางๆ เพรพอเพพพมกลพพนและรสชาตพไดดตามความตดอง

การของลมกคดา ซขพงไมชมมการผสมสชวนผสมใดๆ จขงเปปนพรพกปปน100%

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองยาง อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : กลลชมแปรรมปพรพกโนนตาโทน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตจาบลเมรองยาง อจาเภอเมรองยาง จภงหวภดนครราชสมมา ไดดมมการปลมกพรพก ทมพเปปนภมมพปปญญาทดอง

ถพพนของชาวบดานในตจาบลเมรองยาง ทมพมมเอกลภกษณฑเฉพาะตภว จขงมมแนวคพดในการนจาวภตถลดพบมา

แปรรมปเปปนสพนคดาในทดองถพพน ครอ พรพกผง และพรพกแกง ทจาใหดชาวบดานมมรายไดดเสรพม

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 460 / 587



PS65032356 : การพพฒนาและยกระดพบผผาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบโลโกและบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบสรพอประชาสภทพภนธฑ

-

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหม

รายละเออยด : ผดาไหม เมรองยาง มมลวดลายในแบบภมมพปปญญาของชาวบดาน เปปนเอกลภกษณฑ

ของ ต.เมรองยาง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.เมรองยาง อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : ผดาไหมเฮลดมรอ โนนตาสลด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตจาบลเมรองยาง อจาเภอเมรองยาง จภงหวภดนครราชสมมา ไดดมมการทชอผดา ทมพเปปนภมมพปปญญาทดองถพพน

ของชาวบดานในตจาบลเมรองยาง ทมพมมเอกลภกษณฑเฉพาะตภว จขงมมแนวคพดในการพภฒนาผดาไหมใหดมม

มมลคชาสมงขขปน ทจาใหดชาวบดานมมรายไดดเสรพม

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 461 / 587



PS65019690 : โครงการพพฒนาและยกระดพบเสชถอทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

ใชดสรพอออนไลนฑในการขายสพนคดา และประชาสภมพภนธฑ

พภฒนาผลพตภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาสพนคดาจาก กก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอทอมรอ

รายละเออยด : เสรพอทอมรอผลพตภภณฑฑจากกลลชมชาวบดานตจาบลละหานปลาคดาว ซขพงนจากก และไหล

มายดอมสมแลดวทอใหดเกพดลวดลายทมพสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ละหานปลาคดาว อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : ละหานทอมรอ U2T for BCG ตจาบลละหานปลาคดาว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เสรพอทอมรอจากกก และไหล เปปนผลพตภภณฑฑทมพกลลชมผมดผลพตสามารถหากก และไหลไดดจากธรรมชาตพ

ในทดองถพพน ซขพงนจากกและไหลมาทอใหดเกพดเปปนเสรพอทอมรอ จากนภปนดภดแปลงมาเปปนเสรพอผรน และเสรพอ

พภบ 

แตชละผรนจะมมลวดลายทมพสวยงาม และมมหลากหลายลวดลาย  ซขพงชชองทางแผนธลรกพจมมจลดมลชง

หมายทมพจะเพพพมมมลคชาใหดกภบกลลชมชาวบดานครอ หาชชองการขายทภปงออนไลนฑผชานทาง facebook 

Page ออฟไลนฑผชานทางรดานคดา

ในชลมชน และกลลชมลมกคดาเดพม นอกจากนมปยภงออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมชเพรพอพภฒนา

สพนคดา/บรพการใหดมมมมลคชาสมงขขปนเพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบกลลชมชาวบดาน ทจาใหดสชงผลเกพดความยภพงยรนใน

ชลมชน

      ผลพตภภณฑฑเสรพอทอมรอ จะชชวยยกระดภบผลพตภภณฑฑและสพนคดาทดองถพพน เพรพอใหดเกพดความยภพงยรน

สามารถสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน และเปปนการทจางานรชวมกภนระหวชางชลมชนและเจดาหนดาทมพ อว. 

โดยมหาวพทยาลภย

เทคโนโลยมราชมงคลอมสาน นครราชสมมา เพรพอตชอยอดพภฒนาและยกระดภบเศรษฐกพจทดองถพพน 

ตจาบลละหานปลาคดาว อจาเภอเมรองยาง จภงหวภดนครราชสมมา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 462 / 587



PS65019703 : โครงการพพฒนาและยกระดพบผผาทอดผายประดกษฐค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดา

ใชดสรพอออนไลนฑในการขายสพนคดา และประชาสภมพภนธฑ

พภฒนาผลพตภภณฑฑเพรพอเพพพมมมลคชาสพนคดาจากการทอลายผดาทมพเปปนทมพนพยมในปปจจลบภน และลายผดา

ทมพแปลกใหมชยพพงขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอดดายประดพษฐฑ

รายละเออยด : ผดาดดายทอประดพษฐฑ เกพดจากฝปมรอของคนในชลมชน สามารถนจาไปตภดเปปน

เครรพองนลชงหชม เสรปอ ชลด กระโปรงหรรอกางเกง ฯลฯ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ละหานปลาคดาว อ.เมรองยาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : ละหานทอมรอ U2T for BCG ตจาบลละหานปลาคดาว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผดาทอดดายประดพษฐฑ เกพดจากลวดลายทมพชาวบดานออกแบบและเกพดจากฝปมรอของคนในชลมชนสมช

การตลาดผชานชชองทางออนไลนฑ อภนจะเปปนการชชวยยกระดภบผลพตภภณฑฑและสพนคดาทดองถพพน เพรพอ

ใหดเกพดความยภพงยรนในชลมชนตชอไป  

          ผลพตภภณฑฑผดาทอดดายประดพษฐฑ จะชชวยยกระดภบผลพตภภณฑฑและสพนคดาทดองถพพน เพรพอใหดเกพด

ความยภพงยรน 

สามารถสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน และเปปนการทจางานรชวมกภนระหวชางชลมชนและเจดาหนดาทมพ อว. 

โดยมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน นครราชสมมา เพรพอตชอยอดพภฒนาและยกระดภบ

เศรษฐกพจทดองถพพน ตจาบลละหานปลาคดาว อจาเภอเมรองยาง จภงหวภดนครราชสมมา

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 463 / 587



PS65012743 : ยกระดพบหมอนฟปกทอง ต.ขถย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

3.การพภฒนาชชองทางการจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล

1.ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด /บรรจลภภณฑฑ

2.เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพานพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยสรพอดพจพทภล 

Facebook Fanpage

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลญแจหมอนฟปกทอง

รายละเออยด : ของชจารชวย ของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขลย อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑหมอนฟปกทอง ของชจารชวย ของฝาก ของทมพระลขก เปปนผลพตภภณฑฑหภตถกรรมทมพทจามรอ 

ในการตภดเยลบอยชางประณมตทลกขภปนตอน ใชดเวลาทจาไมชนาน มมคลณภาพ โดยแผนธลรกพจทมพจะพภฒนา

ครอ การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ โลโกดproduct และรมปแบบทมพแตกตชางของผลพตภภณฑฑใหดมากทมพสลด 

โดยสามารถดมรายละเอมยดเพพพมเตพมไดดใน

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OXl5K8RRydnxpYuvAAzo7HOiWtUa9

RW2

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 464 / 587



PS65015294 : ปลานกลแมตทองใบ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

คอมพพวเตอรฑ

เครรพองมรอทจาปลาสดม

ผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณชพยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยสรพอดพจพทภล

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาสดมไรดกดาง

รายละเออยด : อาหารและของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ขลย อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การทจาปลาสดมไรดกดาง ต.ขลย นภปน ถรอเปปนอาชมพเสรพมของชาวอจาเภอลจาทะเมนชภย  ต.ขลย  อ.ลจาทะ

เมนชภย จากนภปนไดดรวมกลลชมกภบชาวบดานทภปงกลลชมแมชบดาน พชอบดาน ประชาชนในพรปนทมพบดานหนองบภว

ใหญช เกรอบทภปงหมด มาชชวยกภน   ปลานพลทมพเลมปยงจากวพสาหกพจชลมชนกลลชมสชงเสรพมอาชมพประมง

ของชาวลจาทะเมนชภย เพรพอพภฒนาผลผลพตทมพมมคลณภาพแปรรมปสพนคดาเปปนปลาสดมไรดกดาง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 39,500

หนดา 465 / 587



PS65020083 : โครงการผผาทอบผานปลพกออแรต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดพภฒนา Packaging Design

องคฑความรมดคลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เทคโนโลยมแพลทฟอรฑมขายออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอบดานปลภกอมแรต

รายละเออยด : การทอผดาจากการแปรรมปเสดนดดายจากตภวหมชอนไหม ทมพเปปนภมมพปปญญาทดองถพพน

ของชาวบดานในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชชองแมว อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมทอผดาไหมบดานปลภกอมแรต

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลชชองแมว อจาเภอลจาทะเมนชภย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมทอผดาบดานปลภกอมแรต มมการทอผดาจากการแปรรมปเสดนดดายจากตภวหมชอนไหม ทมพเปปน

ภมมพปปญญาทดองถพพนของชาวบดานในชลมชน เปปนการสรดางรายไดดใหดประชาชนในชลมชนในชชวงวชาง

จากการทจาไรชนา สวนเกษตรของประชาชนในชลมชน โดยมมกลลชมเปปาหมายในการจจาหนชายครอ คน

ทลกชชวงวภยทมพสนใจในผดาทอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 50,000

หนดา 466 / 587



PS65026215 : โครงการพพฒนาและยกระดพบนจนาพรกกทกพยควกภา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

องคฑความรมดการพภฒนา Packaging design

เทคโนโลยมแพลตฟอรฑมขายออนไลนฑ

-

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกทพพยฑวพภา

รายละเออยด : การพภฒนาบรรจลภภณฑฑนจปาพรพกใหดมมความหลากหลายเหมาะกภบคนทลกเพศทลก

วภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.ชชองแมว อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นจปาพรพกไทยทพพยฑวพภา

ออนไลนค : นจปาพรพกไทยทพพยฑวพภา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จภดทจาบรรจลภภณฑฑนจปาพรพกใหดมมความหลากหลาย เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผลพตภภณฑฑชชวยใหด

ลมกคดาสามารถเขดาถขงผลพตภภณฑฑไดดมากขขปน โดยมมกลลชมเปปาหมายในการจจาหนชายครอ ผมดทมพชอบรภบ

ประทานนจปาพรพกทลกเพศทลกวภย

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 467 / 587



PS65026113 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑค เสชถอกก ทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาชชองทางการขายทางสรพอออนไลนฑ

-

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอกก

รายละเออยด : เสรพอกก เปปนภมมพปปญญาทดองถพพนของชาวบดาน บดานโสกดมช หมมชทมพ 4 และบดานหนอง

ดมช หมมชทมพ 10  ตจาบลบดานยาง อจาเภอลจาทะเมนชภย จภงหวภดนครราชสมมา ซขพงเปปนภมมพปปญญาของ

ชาวทดองถพพนในตจาบล ทมพมมเอกลภกษณฑเฉพาะตภว และสามารถนจามาแปลรมปเปปนผลพตภภณฑฑทมพมม

ความหลากหลายโดยมมการพภฒนาบรรจลภภณฑฑสจาหรภบเสรพอกก มหดสวยงามนชาซรปอมากยพพงขขปน

อมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานยาง อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ตจาบลบดานยาง อจาเภอลจาทะเมนชภย จภงหวภดนครราชสมมา มมการทอเสรพอกกทมพเปปนภมมพปปญญาของ

ชาวทดองถพพนในตจาบล มมเอกลภกษณฑเฉพาะตภวมมแนวคพดในการนจานวภตกรรมบรพการในการสชงเสรพม

และพภฒนาเสรพอกก โดยการพภฒนาชชองทางการขายออนไลนฑและแปรรมปผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพนชา

สนใจของตลาดและทจาใหดเปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน ดดวยการพภฒนาสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ ใหดสอด

คลดองกภบความตดองการของตลาดและผมดบรพโภค

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 468 / 587



PS65026118 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑค ผผาไหม ทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ยกระดภบสพนคดาทจามรอใหดตรงกภบความตดองการของผมดบรพโภค

พภฒนา Packaging Design

คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมทอมรอ

รายละเออยด : ผดาไหมทอมรอ เปปนภมมพปปญญาของชาวบดานทมพมมเอกลภกษณฑ ความเปปนสพนคดาทจา

มรอ ทลกขภปนตอน ออกแบบพภฒนาบรรจลภภณฑฑและ ผลพตภภณฑฑใหมชใหดสามารถใชดงานไดดหลาก

หลายโอกาส ราคาเหมาะสมกภบลมกคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.บดานยาง อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : -
ออนไลนค : หภตถกรรมจากชลมชน ตจาบลบดานยาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

Key Partners

- กลลชมผมดผลพตเสรพอกก ตจาบลบดานยาง

- ระบบการขนสชงสพนคดาและการขายออนไลนฑ

- วพสาหกพจชลมชน

- หนชวยงานภาครภฐ/เอกชนทมพเกมพยวขดอง

Key Activities

- ออกแบบบรรจลภจณฑฑใหดนชาสนใจ สวยงาม

- พภฒนาชชองทางการขาย ทภปงรมปแบบออนไลนฑ ออฟไลนฑ

- เพพพมมมลคชาผลพตภภณฑฑ ดดวยการพภฒนาผลพตภภณฑฑรมปแบบใหมชๆ

Value Propositions

- พภฒนาออกแบบบรรจลภภณฑฑ

- พภฒนาออกแบบผลพตภภณฑฑ

- สรดางชชองทางการขาย ทภปงออนไลนฑ ออฟไลนฑ

- การเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ

Customer Relationships

- ราคาเหมาะสมกภบกลลชมลมกคดา

- คลณภาพของสพนคดาเหมาะสมกภบราคา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 469 / 587



PS65012322 : ผลกตภพณฑคแปรรรปถตานหถงตผม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเทคโนโลยมเพรพอเพพพมชชองทางในการขายทภปงการ Offine และการขายแบบ Online

สรดางมมลคชาใหดกภบผลพตภภณฑฑหลภกแลดวยภงสามารถแกดไขปปญหาการเกพดชากหรรอของเสมยจาก

การเกษตร

การสรดางผลพตภภณฑฑใหมชทมพเกพดจากวภสดลหลภกใหดเกพดการใชดงานทมพหลากหลาย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถชาน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเชรปอเพลพงไวดใชดหลงตดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ไพล อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นวภตกรรมของการเผาถชานแบบใหมช ใชดเชรปอเพลพงนดอย ควภนนดอย ใชดเวลาไมชนาน ไดดถชานคลณภาพ

สมงโดยมมแผนธลรกพจ ทมพจะพภฒนาบรรจลภภณฑฑและผลพตภภณทฑแยกกยชอยออกมาเพพพม ใหดมมความนชา

สนใจและสรพอถขงเอกลภกษณฑของชาวตจาบลไทยใหดมากทมพสลด โดยสามารถดมรายละเอมยดเพพพมเตพม

ไดดใน The Business model

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 470 / 587



PS65012737 : เครชถองจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กบเหลาตอก ชชวยลดระยะเวลาในการเหลาตอกจากการใชดมมดเหลาปกตพ

เลรพอยไฟฟปา ชชวยลดระยะเวลาในการทจา

บรรจลภภณฑฑ พภฒนาใหดมมความนชาสนใจ และสะดวกตชอการใชดงาน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถชาน

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑเชรปอเพลพงไวดใชดหลงตดม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ไพล อ.ลจาทะเมนชภย จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

โดยมมแผนธลรกพจ ทมพจะพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจและสรพอถขงเอกลภกษณฑของชาวตจาบล

ไทยใหดมากทมพสลด โดยสามารถ รายละเอมยดเพพพมเตพมไดดใน The Business model

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 471 / 587



PS65013217 : ขผาวเกรอยบเหมดไทยสามพคคอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนา Packaging Design

คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เปปนการเพพพมมมลคชาของเหลดดดวยการแปรรมปเหลด อมกทภปงยภงสามารถเกลบไวดไดดนาน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบเหลดไทยสามภคคม  (Thai Samakkhi Mushroom Crisp)

รายละเออยด : ขดาวเกรมยนเหลดมมสชวนผสมหลภกครอใชดสชวนทมพเหลรอจากการคภดทพปงของเหลด (โคน

เหลด) มาบดใหดละเอมยด ผสมเครรพองปรลงแลดวนจามาแปรรมปเปปนขดาวเกรมยบทอด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ไทยสามภคคม อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขดาวเกรมยบเหลดหอมสวนวพภา อ.วภงนจปาเขมยว

ออนไลนค : ขดาวเกรมยบเหลดหอมสวนวพภา อ.วภงนจปาเขมยว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการพภฒนาบรรจลภภณฑฑของสพนคดาขขปนมาใหมช ใหดมมความทภนสมภย สวยงาม ดขงดมดผมดบรพโภค และ

เปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา ขดาวเกรมยบเหลดทจามาจากเหลดทมพมมการรภบซรปอมาจากคนในชลมชนจะ

ไดดราคาทมพถมกกวชารภบซรปอมาจากทมพอรพน มมขายทภปงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 472 / 587



PS65014160 : แหนมเหมดไทยสามพคคอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนา Packaging Design

คลณภาพและมาตรฐานในการบรรจลผลพตภภณฑฑ

เปปนการเพพพมมมลคชาของเหลดดดวยการแปรรมปเหลด อมกทภปงยภงสามารถเกลบไวดไดดนาน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหลดไทยสามภคคม  (Thai Samakkhi Fermented Mushroom)

รายละเออยด : แหนมเหลดสชวนผสมหลภกครอเหลดภมฐาน เหลดโคลนญมพปลปน เหลดหอม ไปนขพงใหดสลก

แลดวฉมกเปปนเสดนเลลกๆแลดวนจามาคลลกเคลดาใหดเขดากภนดมกภบ กระเทมยม ขดาวกลดอง เกลรอ พรพกขขปหนม

สวน นจามาใสชถลงขนาด 3x5 นจาไปหมภกทพปงไวดในอลณหภมมพหดองเปปนเวลา 3 วภน เพรพอใหดแหนมมมรส

เปรมปยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.ไทยสามภคคม อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานแหนชมเหลด 3 อยชาง แมชโอเลมปยง

ออนไลนค : รดานแหนชมเหลด 3 อยชาง แมชโอเลมปยง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เปปนการพภฒนาบรรจลภภณฑฑของสพนคดาขขปนมาใหมช ใหดมมความทภนสมภย สวยงาม ดขงดมดผมดบรพโภค และ

เปปนการเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา แหนมเหลดทจามาจากเหลดทมพมมการรภบซรปอมาจากคนในชลมชนจะไดด

ราคาทมพถมกกวชารภบซรปอมาจากทมพอรพน มมขายทภปงออฟไลนฑและออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 473 / 587



PS65025572 : กระยาสารทไทยมกนกสตกปก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองจภกรบรรจลสพนคดาแบบสลญญากาศ

มาตราฐาน อย.

นวภตกรรมในการยรดอายลอาหาร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสารทไทย

รายละเออยด : กระยาสารท เปปนขนมไทย ทจาจากถภพว งา ขดาวคภพว และนจปาตาล มภกทจากภนมากใน

ชชวงสารทไทย แรม 15 คจพา ปลายเดรอน10ขนมกระยาสารทเปปนขนมโบราณมมความพพเศษตรง

ทมพเปปนขนมสจาหรภบงานบลญประเพณมของไทย    เรมยกไดดวชาเปปนขนมทมพมมประเพณมและวภนเวลา

เปปนของตภวเองชภดเจนมากเลยทมเดมยว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ระเรพง อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : แมชจลรม กระยาสารทไทยสมตรโบราณ

ออนไลนค : แมชจลรม กระยาสารทไทยสมตรโบราณ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภย สามารถเขดาถขงผมดคนไดดหลากหลายชชวงอายล

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

เปปดใหดเยมพยมชมกระบวนการผลพตกระยาสารทไทย

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมกระยาสารทไทย

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

และความประทภบใจ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 206,655

หนดา 474 / 587



PS65025702 : ฝรพถงไสผแดงหงเปปาสชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การขยายกพพงพภนธลฑของฝรภพงดดวยองคฑความรมดทางเทคโนโลยมเกษตร เทคโนโลยมการจภดการเพรพอ

ยรดอายลผลไมดสดเพรพอการขนสชง

ออกแบบบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด ใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และเพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาดและ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ฝรภพงไสดแดงหงเปปาสรอ

รายละเออยด : ฝรภพง “หงเปปาสรอ”เปปนไมดยรนตดน สมงเตลมทมพประมาณ 3-5 เมตร มมถพพนกจาเนพดมา

จากไตดหวภน เปปนฝรภพงสายพภนธลฑใหมช มมลภกษณะผลรมปกลมแปปน มมขนาดใหญช เนรปอในหรรอไสดกลาง

เปปนสมแดง เมลลดนดอย รสชาตพของเนรปอสลกหรรอแกชจภดจะมมความหวานกรอบ ไมชแขลง ขยายพภนธลฑ

ดดวยกพพงตอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ระเรพง อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปารดา สลนารพนทรฑ

ออนไลนค : ปารดา สลนารพนทรฑ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนผลพตกพพงพภนธลฑ 

วางแผนบจารลงรภกษาและหชอผล

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑ ทจาคอนเทดนผชานแพลตฟอรฑม Social 

Media 

สพงหาคม 2565

วางแผนเตรมยมการขาย

ออกแบบหนดารดาน และโลโกดแบรนดฑของเกษตรกร

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ถชายภาพผลพตผล เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการแตชละประเภท

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

และความประทภบใจ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 475 / 587



PS65021560 : ดอปดอ ออแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจากลดวยนจปาวดาดพบมาแปรรมปโดยการใชดเครรพองบด

การนจากลดวยนจปาวดาดพบมาแปรรมปโดยการใชดเตาอบแกตส

เทคโนโลยมดดานการพพมพฑฉลากบนบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยผงดมปดม ออรฑแกนพค

รายละเออยด : กลดวยบดผงรสดภปงเดพมแบบซอง200กรภมคภดสรรวภตถลดพบธรรมชาตพอยชางดม

ชชวยบรรเทาอาการกรดไหลยดอนโรคกระเพราะอาหาร ลดกรดไหลยดอน และไขมภนในเลรอดสมง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.วภงนจปาเขมยว อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ดมปดม ออรฑแกนพค

ออนไลนค : กลดวยผง ดมปดม ออรฑแกนพค

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด กรกฎาคม 2565 - วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกลดวยอบผง ใหดมมรสชาตพทมพ

หลากหลายทานงชายไดดทลกวภย เชชน รสชลอกโกแลต รสชาเขมยว วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมม

ความนชาดขงดมด สวยงาม มมระดภบ นชารภบประทาน วางแผนออกแบบฉลากใหดมมความนชาสนใจ มม

ความเชรพอถรอไดด ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม 

Social Media  สพงหาคม 2565 ผลพตสพนคดา เพรพอจภดจจาหนชายจภดจจาหนชายสพนคดาทมพผลพตทภปงทาง

หนดารดาน และทางออนไลนฑ ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการผลพตกลดวยอบผงใหดกภบ

สถาบภนการศขกษา  ชาวบดานในชลมชน  และหนชวยงานตชางๆ นจาความรมดไปตชอยอดเพรพอหารายไดด 

กภนยายน 2565 ผลพตสพนคดาเพรพอจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดาน และทางออนไลนฑ ขยายชชองทาง

การตลาดใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ 

แผนการขายออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอทจาสรพอประชาสภมพภนธฑ

และ โฆษณาสพนคดาและบรพการโปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ ดดวยสรพอวพดมโอ เพรพอใหดลมกคดาสนใจ

แจะจดจจาสพนคดาออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจา (กลดวยบดผง) และนจาเสนอแกชลมกคดาทาง

ธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการขายประชาสภมพภนธฑทางการคดาอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ Online 

แบบตชางๆ  

แผนการผลพต แผนการผลพตออกแบบรสชาตพใหมชๆ นจาผลพตภภณฑฑนจาผลพตภภณฑฑมาถชายภาพจภด

ทจาคลพปวพดมโอเพรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาเพพพมชชองทางการจจาหนชายดดวยการรภบสมภครตภวแทน

จจาหนชายรภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบบรพการหนดารดานและออนไลนฑมมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย ออก

แบบกพจกรรมการเรมยนรมดการผลพตใหดกภบสถาบภนการศขกษา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 476 / 587



PS65021583 : ฟารคมสถข ฟารคมออรคแกนกค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองตภดหญดา

รถไถ

เครรพองตมดพน

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : โฮมสเตยฑฟารฑมสลขฟารฑมออแกนพก

รายละเออยด : เปปนการทชองเทมพยวในชลมชน และการทชองเทมพยวเชพงเกษตรมมบดานพภกภายใน

ชลมชน โดยมมบดานทมพเขดารชวมโครงการ จ านวน3 หลภงคาเรรอนสามารถรภบรองลมกคดาไดด 5-10 

คน/หลภงภายในชลมชนนพคมเศรษฐกพจพอเพมยง มมบรพการรภบรองในเรรพองของทมพพภก อาหาร รภบ

จภดอบรมความรมดดดานการเกษตร ผภกไรดสาร ใหดกภบนภกทชองเทมพยว หนชวยงาน หรรอสถาบภนการ

ศขกษาตชางๆ ทมพมมความสนใจเกมพยวกภบการเกษตรโดยสามารถรภบลมกคดากพจกรรมศมนยฑเรมยนรมดฯ 

สามารถรภบไดด 20 คน/วภน คพดเปปน 160 คน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.วภงนจปาเขมยว อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ฟารฑมสลขฟารฑมออรฑแกนพค

ออนไลนค : ฟารฑมสลขฟารฑมออรฑแกนพค

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

วางแผนออกแบบกพจกรรมการทชองเทมพยวเชพงเกษตร ภายในชลมชนนพคมเศรษฐกพจพอเพมยงวาง

แผนออกแบบบรรจลภภณฑฑผภกสลภดใหดมมความนชาดขงดมด สวยงาม มมระดภบ นชารภบประทาน ออกแบบ

สรพอประชาสภมพภนธฑ ผชานแพลตฟอรฑม  Facebook Youtube Tiktok

สพงหาคม 2565

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดเชพงเกษตรใหดกภบสถาบภนการศขกษา  ชาวบดานในชลมชน  

และหนชวยงานตชางๆ เพรพอนจาความรมดไปตชอยอดหารายไดด

กภนยายน 2565

ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม  Facebook Youtube Tiktok ใชดกลยลทธฑ 

Infuencer Marketing ในการสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย ประชาสภมพภนธฑใหดโฮมสเตยฑฟารฑมสลข ออฑแกนพค เปปนทมพรมดจภกและนชาสนใจมากยพพงขขปนใน

กลลชมของลมกคดาเปปาหมายในจภงหวภดนครราชสมมาและจภงหวดใกลดเคมยง และลมกคดาทมพเดพนทางเขดามา

ทชองเทมพยวในอจาเภอวภงนจปาเขมยว โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ ดดวยสรพอวพดมโอและ 

Storytelling เพรพอใหดลมกคดาสนใจแจะจดจจาสพนคดา ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจา

เกษตรกรรม ประชาสภมพภนธฑดดวยสรพอ Online ไมชวชาจะเปปนรมปภาพ วพดมโอ โปสเตอรฑ ผชานแพ

ลตฟอรฑม Facebook Yotube Tiktok

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 22,000

หนดา 477 / 587



PS65010794 : การทตองเทอถยวชถมชนเชกงสรผางสรรคค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล ไดดแกช Facebook

ออกแบบโปรแกรมทภวรฑโดยใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑและออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ ไดดแกช 

Canva

ใชดความรมดดดานการจภดการการทชองเทมพยวชลมชนเชพงสรดางสรรคฑและหลภกการดดานการตลาด

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ระบบขายสพนคดาหรรอบรพการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขลนเขา

รายละเออยด : สชองสภตวฑดมกระทพง ชมสวนสมลนไพร สวนผลไมดตามฤดมกาล หชอลมกประคบ ทจาผดา 

eco print

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงหมม อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ขลนเขา (สชองสภตวฑดมกระทพง) เปปนกพจกรรมการทชองเทมพยวทมพเนดนการทชองเทมพยวและทจากพจกรรมรชวม

กภบชลมชม อยมชกภบธรรมชาตพ ไมชวชาจะเปปนการเทมพยว กพจกรรมตชางๆ อาหารการกพน หรรอแมดแตชทมพพภก 

เปปนทมพพภกสภมผภสธรรมชาตพ ไดดเรมยนรมดวพถมชมวพตของคนในชลมชน เปปนตดน

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 11,192

หนดา 478 / 587



PS65011113 : การทจาลรกประคบสมถนไพรอกนทรอยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. พภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล ไดดแกช Facebook

2. ออกแบบโปรแกรมทภวรฑโดยใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑและออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ 

ไดดแกช Canva

3. ใชดความรมดดดานการจภดการการทชองเทมพยวชลมชนเชพงสรดางสรรคฑและหลภกการดดานการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ประคบ

รายละเออยด : ลมกประคบสมลนไพรอพนทรมยฑ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.วภงหมม อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พบวชาในตจาบลวภงหมมมมสมลนไพรหลากหลายชนพดยภงไมชเกพดมมลคชาเพพพม จขงนจามาพภฒนาเปปนลมก

ประคบสมลนไพรอพนทรมยฑ ทมพผลพตจากสมลนไพรอพนทรมยฑในทดองถพพน ตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน รวม

ถขงการจภดหาชชองทางการขายเพพพมเตพมทภปงออนไลนฑและออฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 2,070

หนดา 479 / 587



PS65002315 : ปถปยคอกอพดเมมด ตราอถดมทรพพยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนา Packaging Design

การหมภกปลปยคอก

เครรพองอภดเมลด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยคอกอภดเมลดตราอลดมทรภพยฑ

รายละเออยด : ปลปยคอกผลพตจากมมลสภตวฑ เชชน มมลวภวและมมลกระบรอ ทมพเปปนทภปงของแขลงและของ

เหลว มาผสมนจปาหมภกจลลพนทรมยฑทมพทจาจากเศษพรช ผลไมด รจา และนจาเขดาเครรพองอภดเมลดปลปย บรรจล

ในถลง 2 กพโลกรภม ราคา ถลงละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.อลดมทรภพยฑ อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : The Master Farm ณ มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ และ ตลาดชลมชนในพรปนทมพ ต.อลดม

ทรภพยฑ

ออนไลนค : page FB: U2T Udomsap

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ปลปยคอกอภดเมลด เกพดจากในตจาบลอลดมทรภพยฑมมเกษตรกรทมพเลมปยงโคและกระบรอ ทจาใหดมมมมลโคและ

มมลกระบรอจจานวนมาก สชวนใหญชเกษตรกรจะปลชอยทพปงไมชนจามาใชดประโยชนฑแลดวสชงกลพพนเหมลน 

หากมมการแปรรมปจะทจาใหดสะดวกตชอการใชดงานและเพพพมรายไดดใหดแกชเกษตรกร โดยมมการพมดคลย

กภบเกษตรกรผมดเลมปยงโคและกระบรอ ซขพงเกษตรกรมมความเหลนรชวมกภนในการทจาปลปยคอกอภดเมลด 

Value Proposition (คลณคชาของธลรกพจ)

- ปลปยคอกอภดเมลดคลณภาพ

- เกลบรภกษาไดดนาน 6 เดรอนถขง 1 ปป

- รมปแบบอภดเมลด สะดวกในการใชดงาน สามารถคจานวนอภตราการใชดไดด 

- สะดวกในการใชดงาน สามารถคจานวนอภตราการใชดไดด ดดวยเปปนรมปแบบอภดเมลด 

- อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม เปปนการเกษตรแบบหมลนเวมยน

- ยกระดภบสพนคดาของชลมชน

- สรดางมมลคชาเพพพม

Customer Segments (กลลชมลมกคดา)

- เกษตรกร และชลมชน

- ผมดสนใจปลมกตดนไมด และผมดรภกในธรรมชาตพ 

- นภกทชองเทมพยวในตจาบลอลดมทรภพยฑ

Channels (ชชองทางการเขดาถขง)

- จภดจจาหนชายออฟไลนฑ เชชน ในพรปนทมพอลดมทรภพยฑ พรปนทมพวภงนจปาเขมยว , The Master Farm (จชาฝมง) 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 480 / 587



PS65003687 : หนตอไมผอถดมทรพพยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนา packaging design

การหมภกหนชอไมดโดยใชดเกลรอสพนเธาวฑ

การใชดวพธมการบรรจลสมญญากาศ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑผภกและอาหารแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนชอไมดอลดมทรภพยฑ

รายละเออยด : 1. แปรรมปหนชอไมดตงโดยใชดเกลรอสพนเธาวฑเปปนสชวนประกอบในการดอง เพรพอเพพพม

อายลการเกลบรภกษา บรรจลในกระปลก 500 กรภม กระปลกละ 50 บาท2. นจาหนชอไมดหวานหรรอ

หนชอไมดคาย มานขพง บรรจลในถลงสมญญากาศ 500 กรภม ราคา 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเกษตรศาสตรฑ

ต.อลดมทรภพยฑ อ.วภงนจปาเขมยว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : The Master Farm และ ตลาดในชลมชน ต.อลดมทรภพยฑ

ออนไลนค : page FB: U2T Udomsap

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑหนชอไมดเรพพมตดนจากการนจาหนชอไมดอลบ และหนชอไมดดอง เพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบชลมชน 

เกพดจากการสจารวจขดอมมลการผลพตและตลาดหนชอไมดในตจาบล พบวชามมรดานทมพมมการขายหนชอไมด

ดองกภบหนชอไมดอลบขดางทางจจานวนมาก สพนคดาทมพวางขายยภงดมไมชนชาสนใจ ไมชนชาซรปอ จขงไดดพมดคลย

สอบถามกภบแมชคดา ทจาใหดเกพดไอเดมยทมพจะชชวยเพพพมมมลคชาสพนคดาใหดกภบชลมชน และจภดทจาแผนธลรกพจใน

แนวคพดของ Business Model Canvas ดภงนมป 

Value Proposition (คลณคชาของธลรกพจ)

- ถนอมอาหารไดด 1 ปป 

- ใชดทรภพยากรในพรปนทมพใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

- สะดวกในการประกอบอาหาร

- ยกระดภบสพนคดาของชลมชน

- สรดางมมลคชาเพพพม

Customer Segments (กลลชมลมกคดา)

- เกษตรกร และชลมชน

- คมชคดาทางธลรกพจ เชชน รดานอาหารทภพวไป

- นภกทชองเทมพยวในตจาบลอลดมทรภพยฑ

Channels (ชชองทางการเขดาถขง)

- จภดจจาหนชายออฟไลนฑ เชชน ในพรปนทมพอลดมทรภพยฑ พรปนทมพวภงนจาเขมยว 

- จภดจจาหนชายออนไลนฑ เชชน page FB: U2T Udomsap, U2T platform

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 481 / 587



PS65027884 : หนตอไมผดอง ไมผหมตอนกฤษณา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชยายชชองทางการตลาดผชานทางออนไลนฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ตรวจวพเคราะหฑทางจลลชมววพทยา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนชอไมดดอง ไมดหมชอนกฤษณา (Mai Hmon Kissana)

รายละเออยด : หนชอไมดดองสามารถนจามาประกอบอาหารไดดหลากหลายเมนม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กฤษณา อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมดหมชอนกฤษณา

ออนไลนค : กพน เทมพยว กฤษณา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม2565

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑทมพทจาจากหมชอนใหดมมความทภนสมภยและหลากหลายเชชนชาจากใบ

หมชอนแบบถลงซพบลลอคแบบถลงกรองชา

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจดขงดมดใจสวยงามมมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมSocialMedia

สพงหาคม2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทชองเทมพยวเยมพยมชมสวนหมชอน

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทชองเทมพยวเยมพยมชมการทจาชาใบหมชอน

กภนยายน2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑInfuencerMarketingในการสรดางการรภบรมดและสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 482 / 587



PS65027888 : ชาใบหมตอน ไมผหมตอนกฤษณา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเกลบรภกษาความชรพน

เกลบสพนคดาดดวยถลงกรองชา โดยใชดเครรพองซพว

การแปรรมปแบบแหดง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชาใบหมชอน ไมดหมชอนกฤษณา  (Mai Hmon Kissana)

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพทจามาจากใบหมชอนพภนธฑเฉพาะ โดยเราจะนจาใบหมชอนมา

ผชานกระบวนการอบใหดแหดงแลดวบรรจลในถลงกรองชา สะดวกในการชง ชาใบหมชอนมมความหอม

ในตภว และยภงมมผลดมตชอสลขภาพอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กฤษณา อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศมนยฑเรมยนรมดทอผดาไหมบดานดมช

ออนไลนค : กพน เทมพยว กฤษณา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- สจารวจผลพตภภณฑฑในชลมชน

- วางแผนแกดไขผลพตภภณฑฑโดยการพานภกออกแบบลงพรปนทมพเพรพอปรภบปรลงแกดไขโลโกดและบรรจล

ภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑหนชอไมดดองใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจดขงดมดใจสวยงามมมระดภบ

- ออกแบบสรแผนการตลาด

กรกฎาคม2565

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑทมพทจาจากหมชอนใหดมมความทภนสมภยและหลากหลายเชชนชาจากใบ

หมชอนแบบถลงซพบลลอคแบบถลงกรองชา

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจดขงดมดใจสวยงามมมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมSocialMedia

สพงหาคม2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทชองเทมพยวเยมพยมชมสวนหมชอน

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทชองเทมพยวเยมพยมชมการทจาชาใบหมชอน

กภนยายน2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,000

หนดา 483 / 587



PS65025616 : ขผาวนางเลมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑ ใหดสามารถยรดอายลของผลพตภภณฑฑไดดนานขขปน

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑในระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ ผชานแพลตฟอรฑมการขาย

ทางออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมขดาวนางเลลดสจาเรลจรมป (หชอ)

รายละเออยด : เปปนสมตรโบราณ ใชดแคชนจปาแตงโม 100% ไมชผสมกะทพ เนรพองจาก หากผสมกะทพ

เขดาไปอาจทจาใหดอายลการเกลบรภกษาสภปนลง หอมหวาน กรอบ อรชอย รสชาตพไมชเลมพยน คงความ

ดภปงเดพมของขดาวนางเลลดนจปาแตงโม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กลดนดอย อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขดาวนางเลลด “Kum Rice” บดานใหมช ก.ม.9 ต.กลดนดอย

ออนไลนค : Kumrice ขนมขดาวนางเลลด (Facebook page) / Supaporn tomporn , กจาไร ทลม

พร (Facebook ผมดประกอบการ)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ และ เกลบรภกษา

คลณภาพสพนคดาไวดไดดนานขขปน

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

(Facebook, Instagram ) และตลาดออนไลนฑ ( Shopee, Lazada )

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

พภฒนาสพนคดาใหดมมคลณภาพมากขขปน 

หาคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางการตลาดในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมขดาวนางเลลด บดานใหมช ก.ม.9 ต.กลดนดอย

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ศขกษากลลชมลมกคดาทมพซรปอสพนคดา เพรพอพภฒนาสพนคดาใหดเกพดการซรปอสพนคดาเปปนประจจา

ขยายชชองทางการตลาด และคมชคดาทางธลรกพจ

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาแตช

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 484 / 587



PS65033134 : ผผาฝฝายทอมชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ออกแบบโลโกด / บรรจลภภณฑฑ

มมบรรจลภภณฑฑทมพนชาสนใจและเปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอม

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ จภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาฝปายมภดหมมพ 2 สมและ 3สม

รายละเออยด : ผดาฝปายทอผรนขนาด2เมตรแบบ2สมและ3สมผดาฝปายทอมรอ ซขพงมมกรรมวพธมการออก

แบบ ลวดลายทมพสวยงาม เปปนเอกลภกษณฑ และผลพตดดวยวพธมการทมพมมคลณภาพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กลดนดอย อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผรนผดาฝปาย by คลณยายทอง บดานกลดนดอย ต.กลดนดอย

ออนไลนค : ผรนผดาฝปาย by คลณยาทอง (Facebook page) /  Phanumard Somphong 

(Facebook ผมดประกอบการ)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑผดาไหมใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน ผดาฝปายผรน กระเปปา 

เครรพองประดภบ

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

     1.   ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

พภฒนาสพนคดาใหดมมคลณภาพมากขขปน 

หาคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางการตลาดในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจผดาฝปายทอมรอ แกชคมชคดาทางธลรกพจ

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 4,950

หนดา 485 / 587



PS65022305 : มะมตวงหาวมะนาวโหตแชตอกถมยายสวาท

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

พภฒนาแพลคเกจใหดคงความยาวนานและสดใหมชใหดคงอยมช

พภฒนาผลพตภภณฑฑเกลบไดดนานยพพงขขปน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : มะมชวงหาวมะนาวโหชแชชอพพมขนาด

รายละเออยด : มะมชวงหาวมะนาวโหชแชชอพพมขนาด 200ก. การแชชอพพมจะทจาการแชชผลไมดในนจปา

เชรพอมเพรพอใหดนจปาเขรพอมคชอยๆซขมเขดาเนรปอผลไมด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.คลองไผช อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : มะมชวงหาวมะนาวโหชยายสวาท

ออนไลนค : คลองไผช tourism

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนการคพดชรพอแบรนดฑผลพตภภณฑฑ

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ ประชา

สภมพภนธฑผชาน Social Media 

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑจภดกพจกรรมอบรมการแชชอพพมมะมชวงหาวมะนาวโหช

จภดทจาโปรโมชภพนเพรพอสชงเสรพมยอดขาย

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

แลดวความประทภบใจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 486 / 587



PS65022372 : คลองไผต tourism

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดแอพพลพเคชภพน คลองไผช Tourism และใชด Google Map ในการบอกพพกภดแผนทมพ

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media  facebook : คลองไผช tourism เปปนสรพอกลางในการแจดง

ขดอมมลขชาวสาร

สรดาง Storytelling ประวภตพการทชองเทมพยวของชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แพลคเกจการทชองเทมพยว 1 daytrip

รายละเออยด : จภดทจาเสดนทางการทชองเทมพยวเพรพอสชงเสรพมการทชองเทมพยวภายในตจาบล และสชง

เสรพมใหดมมการอนลรภกษฑวภฒนธรรมและประเภณมดภปงเดพมใหดคงอยมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.คลองไผช อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : คลองไผช tourism

ออนไลนค : คลองไผช tourism

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนการคพดชรพอแพลคเกจการทชองเทมพยว

วางแผนออกแบบเสดนทางการทชองเทมพยวใหดมมความนชาสนใจและดขงดมดนภกทชองเทมพยว

เพพพมชชองทางการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ และ Social Media ตชางๆ

สพงหาคม 2565

จภดจจาหนชายแพลคเกจการทชองเทมพยวทภปงทางออฟไลนฑ ออนไลนฑ และสรพอ Social Media ตชางๆ

ประชาสภมพภนธฑแพลคเกจการทชองเทมพยว

จภดทจาโปรโมชภพนเพรพอสชงเสรพมยอดขาย

กภนยายน 2565

จภดจจาหนชายแพลคเกจการทชองเทมพยวทภปงทางออฟไลนฑ ออนไลนฑ และสรพอ Social Media ตชางๆ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบเสดนทางการทชองเทมพยว แพลคเกจการทชองเทมพยว เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑ

โปรโมทแพลคเกจการทชองเทมพยว ดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอใหดแพลคเกจการทชองเทมพยวมมความ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 487 / 587



PS65025822 : เกษตร กรอน ดอเอมม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

-

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เกษตร กรมน ดมเอลม

รายละเออยด : ปลปยทมพผลพตจากธรรมชาตพ ใชดสจาหรภบพรชทลกชนพด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดอนเมรอง อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เกษตร กรมน ดมเอลม

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1. ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

2. ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมเกษตรกร การใชดสารอพนทรมยฑอยชางมม

ประสพทธพภาพในการลดการใชดสารเคมม

3. ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

4. ขยายชชองทางการตลาด

5. ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 488 / 587



PS65025840 : นจนาหมพกกจาจพดศพตรรพชช K.O.

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

-

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาหมภกกจาจภดศภตรมพรชK.O.

รายละเออยด : นจปาหมภกกจาจภดศภตรมพรชไรดสารเคมมใชดไดดกภบพรชทลกชนพด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ดอนเมรอง อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : K.O.

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1. พภฒนาสมตรผลพตภภณฑฑใหดดมกวชาเดพม

2. พภฒนาโลโกดผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

3. สรดางการรภบรมดทางการตลาด โปรโมทและจภดโปรโมชภพน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 489 / 587



PS65022643 : ดอกไมผจพนทนค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดอพนเทอรฑเนลตในการคดนหารมปแบบการผลพตสพนคดาในรมปแบบตชางๆ

ใชดชชองทางออนไลนฑในการประชาสภมพภนธฑสพนคดาและเพพพมชชองทางการขาย

ใชดโปรแกรมออกแบบโลโกดสพนคดา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชชอประธาน

รายละเออยด : ใชดดอกไมดจภนทนฑ 5 ดอกประกอบกภนเปปนชชอ 1 ชชอ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานหภน อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สตรมดอกไมดจภนทนฑ

ออนไลนค : บดานหภน ดอกไมดจภนทนฑและพวงหรมด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

แตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความประทภบ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook ฯลฯ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,400

หนดา 490 / 587



PS65022647 : พวงหรอด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดอพนเทอรฑเนลตในการคดนหารมปแบบการผลพตสพนคดาในรมปแบบตชางๆ

ใชดชชองทางออนไลนฑในการประชาสภมพภนธฑสพนคดาและเพพพมชชองทางการขาย

ใชดโปรแกรมออกแบบโลโกดสพนคดา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พวงหรมด บดานหภน

รายละเออยด : ดอกไมดจภนทนฑเปปนสพนคดาแฮนดฑเมดหรรอทจาดดวยมรอ แตชละทมพจะรมปแบบหรรอขขปน

ตอนการทจาทมพแตกตชางกภนออกไป การออกแบบทมพมมเอกลภกษณฑหรรอคลณภาพของวภสดลทมพนจามา

ใชดในการผลพต

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานหภน อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานดอกไมดจภนทนฑคลณอลตย

ออนไลนค : บดานหภน ดอกไมดจภนทนฑและพวงหรมด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา,รภบ

คจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา สามารถเลรอกรมปแบบในการผลพตไดดตามทมพลมกคดาตดอง

การ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 491 / 587



PS65021833 : ครอมอาบนจนาสพตวคเลอนยง KoMet

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาดและจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

การพภฒนาสมตรครมมอาบนจปาใหดเหมาะสมกภบสภตวฑแตชละชนพด และมมกลพพนทมพหลากหลาย

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด ใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : KoMet

รายละเออยด : ครมมอาบนจปาสภตวฑเลมปยงกจาจภด เหลบ-หมภด จากนจปาสดมควภนไมด จะชชวยลดปรพมาณ

ของเหลบ-หมภดทมพเกพดขขปนในสลนภขและแมวลงไดด และถดาใชดอยชางตชอเนรพองไปจะพบวชาเหลบ-หมภดนภปน

หายไป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.มพตรภาพ อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชลมชนผมดเลมปยงไกชชน-นครราชสมมา

ออนไลนค : กลลชมชลมชนผมดเลมปยงไกชชน-นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบโลโกดและบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงาม โดนเดชน และนชาสนใจ

- ทจาสรพอโฆษณาผชานชชองทางออนไลนฑ

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและจภดทจาโลโกดผลพตภภณฑฑใหดสวยงาม สะดลดตา ตชอผมดเขดามาซรปอ 

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากนจปาสดมควภนไมด

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา สามารถเลรอกวภสดลในการผลพตไดดตามทมพลมกคดา

ตดองการ

- มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย เชชน ซรปอ2แถม1 บรพการสชงออนไลนฑ และขภบรถสชงบรพเวณใกลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 492 / 587



PS65021841 : มะพรผาวนจนาหอมสจาเรมจรรป KOKO friend

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายดดวยการออกตลาดและจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ 

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด ใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : KOKO friend

รายละเออยด : เนรปอมะพรดาวสจาหรภบทจาอาหาร มมความบรพสลทธพธ และอลดมไปดดวยแรชธาตลทมพสจาคภญ

หลายชนพดรวมไปถขงนจปาตาลกลมโคสทมพรชางกายสามารถดมดซขมไปใชดประโยชนฑไดดทภนทมทจาใหดผพว

พรรณสดใส ชชวยเพพพมความสดชรพนใหดกภบรชางกาย อมกทภปงยภงเปปนประโยชนฑในการขภบสารพพษ

ออกจากรชางกายดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.มพตรภาพ อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชลมชนสพนคดาการเกษตร ตจาบลมพตรภาพ

ออนไลนค : กลลชมชลมชนสพนคดาการเกษตร ตจาบลมพตรภาพ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนขภปนตอนการผลพต ออกแบบผลพตภภณฑฑมะพรดาวนจปาหอมแปรรมป

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑซขพงตดองบรรจลดดวยระบบสลญญากาศ

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดภายในชลมชน

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑ บรรจลภภณฑฑ แลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชา

สภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook Line 

Tiktok Shoppee Lazada ฯลฯ

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตภภณฑฑจากมะพรดาวนจปาหอมแปรรมป

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 16,900

หนดา 493 / 587



PS65027301 : ฮพนนอถเฮกรคบกพญ ลาดบพวขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมด และนวภตกรรมใหดมมความสวยงาม ทภน

สมภย และสะดวกสบายในการใชดงาน

เพพพมชชองทางการขาย โดยจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ และหนดารดาน

ประชาสภมพภนธฑผชานสรพอออนไลนฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Honey herb กภญ

รายละเออยด : Honey herb กภญ (ฮภนนมพเฮพรฑบกภญ) เปปนนจปาสมลนไพร ทมพใหดความสดชรพนและคลณ

ประโยชนฑ โดยนจานจปาจากสดมแขกมาผสม กภบนจปาผขปงและใบกภญชา ชชวยเสรพมใหดรสชาตพเปรมปยวอม

หวาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ลาดบภวขาว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานบลดดา

ออนไลนค : รดานบลดดา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑและพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดพรดอมจจาหนชาย

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน Facebook 

- จภดจจาหนชายสพนคดาผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑและออฟไลนฑ 

- ประชลมการจภดโปรโมชภพนรชวมกภบผมดผลพตสพนคดา

สพงหาคม 2565

- ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media เชชน Facebook 

- สอบถามความตดองการของลมกคดา เพรพอพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดตรงกภบความตดองการของ

ลมกคดามากขขปน

- จภดจจาหนชายสพนคดานอกสถานทมพ ตามกพจกรรม งานตชางๆ

- จภดจจาหนชายตามแพลตฟอรฑมออนไลนฑ และออฟไลนฑ เชชน Facebook, Shopee

- จภดโปรโมชภพนเพรพอเพพพมยอดขาย

กภนยายน 2565

- ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media เชชน Facebook 

- จภดจจาหนชายสพนคดานอกสถานทมพ ตามกพจกรรม งานตชางๆ

- จภดจจาหนชายตามแพลตฟอรฑมออนไลนฑ และออฟไลนฑ เชชน Facebook, Shopee

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 13,500

หนดา 494 / 587



PS65027361 : สมถนไพรแชตมชอแชตเทผาแปดสหาย ลาดบพวขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

กระจายผลพตภภณฑฑไปยภงตลาดชลมชนและสถานทมพทชองเทมพยว รวมถขงขายสพนคดาผชานชชองทาง

ออนไลนฑเพรพอเพพพมการเขดาถขงกลลชมลมกคดามากยพพงขขปน

ออกแบบผลพตภภณฑฑโดยใชดความคพดสรดางสรรคฑเพรพอใหด  ผลพตภภณฑฑมมความดขงดมดกลลชมลมกคดา

หลากหลายกลลชมมากยพพงขขปน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สปาแชชมรอชรพอเทดาแปดสหาย

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑสปาแชชมรอแชชเทดา ประกอบดดวยสมลนไพร 8 ชนพด ไดดแกช ตะไครด 

มะกรมด การบมร ไพล ขมพปนชภน ใบเตย ใบหนาด และใบมะขาม ชชวยลดอาการปวดเมรพอย นอก

จากนมปยภงมมสชวนผสมของเกลรอ ซขพงมมฤทธพธเยลนชชวยถอนพพษและทจาใหด เลรอดเยลน ซขพงวภตถลดพบ

ตชางๆ พบไดดภายในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ลาดบภวขาว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผลพตภภณฑฑและการทชองเทมพยวตจาบลลาดบภวขาว

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑและการทชองเทมพยวตจาบลลาดบภวขาว

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกพภฒนาผลพตภภณฑฑ

- และออกแบบแพลคเกจใหดมมมมลคชา สามารถนจากลภบไปเปปนของฝากไดด 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ สรดางคอนเทดนใหดเขดากภบสถานการณฑ คพดโปรโมชภพนและดจาเนพน

การประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑมตชางๆเชชน Tiktok, Facebook, Shopee, Line offcial 

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

-  ประชาสภมพภนธฑเกมพยวกภบสพนคดาไปยภงสถานทมทชองเทมพยวตชางๆลงชลมชนเพรพอนจาเสนอ

ผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพรมดจภก

- ใหดหนชวยงานในชลมชนใหดชชวยประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑไปยภงหนชวยงานภาครภฐในพรปนทมพตชางๆ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด ไปจภดบมธสพนคดาชลมชนในงานตชางๆ

- ออกไปจภดกพจกรรมสมลนไพรแชชมรอแชชเทดาตามสถานทมพทชองเทมพยว เชชน เขายายเทมพยง เปปนตดน

แผนการขาย

- ออกแบบผลพตภภณฑฑโดยใชดความคพดสรดางสรรคฑเพรพอใหดผลพตภภณฑฑมมความดขงดมดกลลชมลมกคดา

หลากหลายกลลชมมากยพพงขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 2,500

หนดา 495 / 587



PS65022205 : รพกษคจพกสาน ยตานวพงโรงใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางแทลก โลโกด แบรนดฑ ของผลพตภภณฑฑ

เพพพมการเคลรอบเงาสพนคดาเพรพอเพพพมความยรดหยลชนและปปองกภนเชรปอราทมพจะเกพดขขปนกภบงาน

หภตถกรรมจภกสานพรปนบดานตชางๆ

สรดางสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media และ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   สรพอทมพเผยแพรช ทางหนภงสรอพพมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทภศนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : งานจภกสานจากเชรอกฟาง

รายละเออยด : ตะกรดาทจาจากโครงเหลลกสานดดวยเชรอกฟาง พภฒนารมปแบบของผลพตภภณฑฑใหด

มมความหลากหลาย มมความประณมต และมมคลณภาพภาพมาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.วภงโรงใหญช อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : องคฑการบรพหารสชวนตจาบลวภงโรงใหญช

ออนไลนค : U2T ตจาบลวภงโรงใหญช

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565  1. วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑตะกรดาใหดมมความทภนสมภยและสรดางลวดลายใน

การสานตะกรดา เชชน รมปปลา รมปหภวใจ หรรอดอกไมด 2. วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชา

สนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ 3. ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑ

ผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565 1. ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2. ประชาสภมพภนธฑ

เกมพยวกภบกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการจภกสานตะกรดาจากจากหวายเทมยม เชรอกฟาง และไมดไผช 3. 

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจงานจภกสานตะกรดาของชลมชน

กภนยายน 2565 1. ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2. ขยายชชองทาง

การตลาด 3. ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหด

แกชธลรกพจ

แผนการขาย 1. ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชา

สภมพภนธฑสพนคดา 2. โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 496 / 587



PS65022247 : รพกษคซกถน ถกถนวพงโรงใหญต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบผลพตภภณฑฑและตภวบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยแปลกใหมช

ใชด Social Media ในการโปรโมทสพนคดา

ใชดแอพพลพเคชภพนในการสรดางคอนเทนตฑตชางๆในการนจาเสนองาน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาซพพนไทยวน

รายละเออยด : ผดาซพพนไทยวนผรนขนาด2เมตรผดาซพพนไทยวนนภปนมมลวดลายทมพเปปนเอกลภกษณฑของ

ผดา   ทอดดวยกมพธรรมดา (ใชดมรอจภบกระสวยพล ชงดดาย) มมการเนดนดดวยเสดนดดาย รมปทรง รมปรชาง  สม

ใหดมมความนชาสนใจ และยภงมมการทอผดามภดหมมพผดาขาวมดาเพพพมอมกดดวย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.วภงโรงใหญช อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เลขทมพ 120 หมมช 4 ตจาบลวภงโรงใหญช อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : U2T ตจาบลวภงโรงใหญช

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565  1. วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑผดาซพพนไทยวนผดามภดหมมพและผดาขาวมดาใหดมมความ

ทภนสมภยและหลากหลาย เชชน การเนดนทอเนรปอผดาแนชน ฝปมรอประณมต 2. วางแผนออกแบบบรรจล

ภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ  3. ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑ

ผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565 1. ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานคดาปลมก-สชงและทางออนไลนฑ และมม

การประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ

กภนยายน 2565 1. ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ 2. ขยายชชองทาง

การตลาด 3. ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

แผนการขาย 1. ออกแบบผลพตภภณฑฑและตภวบรรจลภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยแปลกใหมช 2. ประชา

สภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 21,900

หนดา 497 / 587



PS65025561 : ไทยยวญชวนทาน ขผาวแคบ High grain

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ ทภปงแบบ off-line ดดวยการออกตลาดทภปงภายในชลมชน และ

ตลาดทภพวประเทศ และแบบ online ดดวยการจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ เชชน 

Facebook

ประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑผชาน Social Media เชชน Facebook และใชดกลยลทธฑ Infuencer 

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวแคบ High grain เมนมทานเลชน เนดนLow calories

รายละเออยด : ขดาวแคบธภญพรชเพรพอสลขภาพ พภฒนาจากสมตรตดนตจาหรภบโดยนจา ธภญพรชมาใชด

เปปนสชวนผสมในแปปง

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สมคพปว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : High grain

ออนไลนค : ไท-ยวน ชวนทจาน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด กรกฎาคม 2565 - วางแผนออกแบบสพนคดาใหดมมความหลากหลายมากขขปน - วาง

แผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจและสวยงามมากขขปน - ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ 

และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชาน Facebook fanpage สพงหาคม 2565 - ผลพตสพนคดาและจภดจจา

หนชายออนไลนฑผชานทาง Facebook fanpage - ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดของขดาวแคบ 

กภนยายน 2565 - ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายออนไลนฑผชานทาง Facebook fanpage - ขยาย

ชชองทางการตลาด - ใชดกลยลทธฑInfuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมดและสรดางภาพ

ลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ แผนการขาย - ออกแบบสพนคดาแลดวจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ 

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา - 

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑStorytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑสรดางการจดจจา

แลดวความ ประทภบ - ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง 

ๆ เชชน วพดมทภศนฑรมปภาพ แบนเนอรฑ และโปสเตอรฑออนไลนฑผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media 

ตชาง ๆ เชชน Facebook Fanpage แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา ผลพตภภณฑฑจากขดาวแคบ - ออก

แบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา - รภบคจา

สภพงซรปอในรมปแบบ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 6,300

หนดา 498 / 587



PS65025603 : ไทยยวญชวนทานดอกจอก High grain

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ ทภปงแบบ off-line ดดวยการออกตลาดทภปงภายในชลมชน และ

ตลาดทภพวประเทศ และแบบ online ดดวยการจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ เชชน 

Facebook

ประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑผชาน Social Media เชชน Facebook และใชดกลยลทธฑ Infuencer 

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผลพตภภณฑฑดอกจอก High grain เมนมทานเลชน เนดน Low calories

รายละเออยด : ขนมดอกจอกธภญพรชเพรพอสลขภาพ พภฒนาจากสมตรตดนตจาหรภบโดยนจาธภญพรช

มาใชดเปปนสชวนผสมในแปปงของดอกจอก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สมคพปว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศตพร

ออนไลนค : ไท-ยวน ชวนทจาน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑขนมดอกจอกใหดมมความหลากหลายทางรสชาตพ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน 

facebook fanpage

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดของขนมดอกจอก

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,150

หนดา 499 / 587



PS65022152 : นจนายาลผางจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

พภฒนา Packaging Dsing คลณภาพและมาตราฐานในการบรรจลภภณฑฑ

อบรมอมคอมเมพรซ Page Facebook และ link Platform

กลลลมกคดาทภปงในพรปนทมพและใกลดเคมยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Remanufacture (การผลพตใหมช)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาลดางจาน

รายละเออยด : นจปายาลดางจาน Super Wash ทจาความสะอาดไดดดม ขจภดคราบมภน ปลอดภภยจาก

วภสดลธรรมชาตพ 100% กจาจภดแบคทมเรมยไดด 99.9% มมกลพพนหอม และสมสภนสะดลดตา มมปรพมาตร 

500 ml ราคาขวดละ 29 บาท โปรโมชภพน 4 ขวดราคา 110 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองนจปาใส อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานชลมชน บดานใหมชสามภคคม ตจาบลหนองนจปาใส อจาเภอสมคพปว จภงหวภด

นครราชสมมา

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑนจปายาลดางจานใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน ดดานสมสภน 

ดดานกลพพน 

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดดดานการประกอบอาชมพ/ผลพตภภณฑฑชลมชน

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการ

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,166

หนดา 500 / 587



PS65022172 : ผาครตรพก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมสถานทมพทชองเทมพยวลง Googl Maps

อบรมอมคอมเมพรซ Page Faceook Like Platform และTikTok

กลลชมลมกคดาทภปงในพรปนทมพ และตชางจภงหวภด ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลน

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผาคมชรภก

รายละเออยด : โปรแกรมการทชองเทมพยว 2 วภน 1 ครน ทชองเทมพยวผาคมชรภก ชมพระอาทพตยฑตกดพน รภบ

ประทานอาหารเยลนและผภกผชอนหยชอนใจทชามกลางธรรมชาตพลดอมรอบ ชมพระอาทพตยฑขขปนทมพ

กภงหภนลมรวมทภปงเทมพยวชมดอกทานตะวภนทมพไรชชภยณรงคฑ ณ หนองนจปาใสบดานเรา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองนจปาใส อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผาคมชรภก

ออนไลนค : เชลคอพนหนองนจปาใส

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบกพจกรรมการทชองเทมพยวใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน จภดโปรแกรม 

กพจกรรมการทชองเทมพยว

วางแผนออกแบบกพจกรรมการทชองเทมพยวใหดมมความนชาสนใจ ใกลดชพดธรรมชาตพทมพสวยงาม 

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media 

สพงหาคม 2565

โปรโมทโปรแกรมการทชองเทมพยว และจภดจจาหนชายทรพปการทชองเทมพยวทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการทชองเทมพยวทางธรรมชาตทมพยภพงยรน

กภนยายน 2565

จภดจจาหนชายโปรแกรมการทชองเทมพยวทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบโปรแกรมกพจกรรมการทชองเทมพยว และเสดนทางการเดพนทางทชองเทมพยว

โปรโมทสถานทมพทชองเทมพยวดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอดขงดมดนภกทชองเทมพยว และสรดางการจด

จจาแลดวความประทภบใจ

ออกแบบกพจกรรมการทชองเทมพยวเชพงธรรมชาตพในชลมชน โดยการนจาเสนอแกชนภกทชองเทมพยว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 501 / 587



PS65010483 : โครงการยกระดพบและเพกถมมรลคตาผลกตภพณฑคขผาวในพชนนทอถตจาบลหนองบพวนผอย อจาเภอสอคกนว 
จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ชชองทางขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook 

fan page ขดาวอพนทรมยฑ หนองไมดตาย , Line , Tiktok

โปรแกรม Procreate ,โปรแกรม Affniy Design, โปรแกรม Ps, โปรแกรม Ai

เครรพองบรรจลภภณฑฑสลญญากาศ, เครรพองสมขดาวชลมชน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวอพนทรมยฑ หนองไมดตาย

รายละเออยด : 1. ขดาวหอมมะลพอพนทรมยฑ    ราคา 40 บาท/ กก.2.ขดาวกลดองหอมมะลพ อพนทรมยฑ  

ราคา  50 บาท/ กก.3.ขดาวไรซฑเบอรมพ  อพนทรมยฑ   ราคา 50 บาท/ กก.4. ขดาวอพนทรมยฑ 3 กษภตรพยฑ  

ราคา  50 บาท/ กก.

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวนดอย อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. พภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลายมากขขปน และเพพพมตราสพนคดา สลากสพนคดา

2. สรดางยอดขายสพนคดาใหดเพพพมขขปน

3. ตดองทจาการตลาดออนไลนฑ Facebook, TikTok ใหดเปปนทมพรมดจภก มมลมกคดาใหมช เพพพมขขปนตลอดเวลา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 3,720

หนดา 502 / 587



PS65011403 : โครงการยกระดพบและเพกถมมรลคตาผลกตภพณฑคจากผผาในพชนนทอถตจาบลหนองบพวนผอย อจาเภอสอคกนว 
จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ฝปกอบรมผดาขดอ เจดาฟปาสพรพวภณณวรม

ใชดโปรแกรม Procreate,affnity desing,Ps,Ai ออกแบบโลโกด

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล เชชน 

facebook fan page ผดาบดานวภงตะเคมยน และ tiktok

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาบดานวภงตะเคมยน

รายละเออยด : ราคาขาย(ตชอชพปน)1. กระเปปายชาม ราคา 150 บาท2. ผดาถลง ราคา 300 บาท ยอด

ขายขภปนตจพาตชอเดรอนทมพเคยขายไดด1. กระเปปายชาม 15 ชพปน/เดรอน2. ผดาถลง  10 ถลง/เดรอน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองบภวนดอย อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1. ทจาการตลาดออนไลนฑ Facebook,TikTok ใหดเปปนทมพรมดจภก มมลมกคดาใหมช เพพพมขขปนตลอดเวลา

2. สรดางยอดขายสพนคดาใหดเพพพมขขปน

3. สรดางการรภบรมดในตภวผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพรมดจภกของกลลชมลมกคดามากขขปน

4. พภฒนาผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลายมากขขปน  พภฒนาตราและสลากสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 11,616

หนดา 503 / 587



PS65022102 : นจนามพลเบอรครอพรผอมดชถม พรนศรอ ฮพนนตาฟารคม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมทางการสรพอสาร เพรพอการโปรโมทสพนคดา

ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

ใชดเทคโนโลยมในการออกแบบเครรพองหมายการคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การใชดปรพมาณสารอาหารทมพเหมาะสมตชอสลขภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปามภลเบอรฑรมพรดอมดรพม

รายละเออยด : นจปามภลเบอรฑรม บรรจลขวด ปรพมาณ 150 ml เปปนผลพตภภณฑฑเกมพยวกภบมภลเบอรฑรมไรด

สารเคมม โดยมมการแปรรมปผลผลพตจากมภลเบอรฑรมสด มาทจาเปปนนจปามภลเบอรฑรมพรดอมดรพม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองหญดาขาว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พมนศรม ฮภนนชาฟารฑม

ออนไลนค : พมนศรม ฮภนนชาฟารฑม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด กรกฎาคม 2565  - วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ นชาดขงดมด 

สวยงาม และทภนสมภย  - ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพ

ลตฟอรฑม Social Media สพงหาคม 2565 - ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออ

นไลนฑ - ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดเกมพยวกภบผลพตภภณฑฑมภลเบอรฑรมพรดอมดรพม กภนยายน 2565 - 

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ - ขยายชชองทางการตลาด แผนการ

ขาย -ออกแบบบรรจลภภณฑฑ และตรวจสอบคลณภาพของนจปามภลเบอรฑรม -นจาตดนแบบผลพตภภณฑฑมา

ถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา - โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling 

เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจาและความประทภบใจ - นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจ 

เพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม เชชน เสนอแกชประชาชนในตจาบลหนองหญดาขาว 

เพรพอจภดใหดเปปนสพนคดาประจจาตจาบล พรดอมทภปงสามารถสรดางรายไดดใหดแกชประชาชนในตจาบล -

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media  แผนการผลพต/

สภพงซรปอสพนคดา ผลพตภภณฑฑจากนจปามภลเบอรฑรม - ออกแบบบรรจลภภณฑฑ และตรวจสอบคลณภาพ

ของนจปามภลเบอรฑรม - นจาตดนแบบผลพตภภณฑฑมาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา -

รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงจองลชวงหนดา - มมโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย เชชน ซรปอผลพต

ภภณฑฑนจปามภลเบอรฑรมครบ 10 ขวด แถมฟรม 1 ขวด หรรอขวดละ 25 บาท 5 ขวด 100 บาท เพรพอ

กระตลดนยอดขายจจานวนมาก  แผนการเงพน         ฝปายการผลพตสามารถผลพตนจปามภลเบอรฑรม ผมดผลพต

ใชดมภลเบอรฑรมพจจานวน 20 กพโลกรภม นจปาตาล 1/2 กพโลกรภม เกลรอ 75 กรภม และนจปาสะอาดปรพมาณ 6 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 27,000

หนดา 504 / 587



PS65022406 : เมลมดกาแฟคพถว กาแฟภรกระโดน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมในการออกแบบเครรพองหมายการคดา

ใชดเทคโนโลยมทางการสรพอสาร เพรพอการบรพการและคจาสภพงซรปอสพนคดา

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เมลลดกาแฟคภพว

รายละเออยด : เมลลดกาแฟคภพว ปรพมาณ 250 กรภมเมลลดกาแฟคภพวของ Phukradon Coffee มม

ขดอดมกวชาแบรนดฑการตลาดทภพวไป ในดดานของการเปปนเมลลดกาแฟสดแบบออรฑแกนพค เพราะ

มาจากการปลมกแบบเกษตรอพนทรมยฑ ใชดกรมวพธมการคภพวแบบธรรมชาตพ และไมชใชดเครรพองจภกรใน

การผลพต ทจาใหดเมลลดกาแฟมมกลพพนหอม และรสชาตพกลมกลชอมมากกวชากาแฟแบรนดฑอรพน ๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองหญดาขาว อ.สมคพปว จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Phukradon Coffee

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ นชาดขงดมด สวยงาม และทภนสมภย 

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดเกมพยวกภบผลพตภภณฑฑกาแฟ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบบรรจลภภณฑฑ และตรวจสอบคลณภาพของเมลลดกาแฟคภพว

- นจาตดนแบบผลพตภภณฑฑมาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาและความประทภบใจ

- นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจ เพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม เชชน เสนอแกช

ประชาชนในตจาบลหนองหญดาขาว เพรพอจภดใหดเปปนสพนคดาประจจาตจาบล พรดอมทภปงสามารถสรดาง

รายไดดใหดแกชประชาชนในตจาบล

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 505 / 587



PS65007778 : ปลาสผมแปลงรตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเทคโนโลยมการอาหารมาพภฒนาสพนคดาและบรพการ

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายออนไลนฑ การตลาดดพจพทภล โดยใชดสรพอ Facebook Line 

Tiktok

ใชดโปรแกรม Photoshop Adobe ในการออกแบบสพนคดาและผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อาหารปลาโนนประดมช

รายละเออยด : อาหารปลา ทจาในหมมช 1 เปปนการนจาหภวอาหารปลา รจา และพรชผลไมดมาผสมใหดเปปน

เนรปอเดมยวกภน มาแปรรมปเพรพอเพพพมประเภทของผลพตภภณฑฑใหมช สจาหรภบเปปนอาหารปลาในบชอทมพ

เลมปยงสจาหรภบทจาปลาสดม และคนเลมปยงปลาในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนประดมช อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ความเปปนมาของปลาสดมแปลงรชาง เปปนการนจาปลาสดมทมพผลพตในกลลชมปลาสดมมาเพพพมมมลชาและเพพพม

ชนพดผลพตภภณฑฑใหดมากขขปนจากปลาสดมของกลลชม เชชน นจปาพรพกปลาสดม ปลาสดมเสดน ซขพงทจาใหดเพพพม

รายไดดและลดรายจชายของครภวเรรอนและยภงชชวยขยายกลลชมทจาใหดคนในชลมชนมมรายไดดเพพพมขขปน

หรรอลดรายจชายของครภวเรรอนมากขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 13,500

หนดา 506 / 587



PS65007779 : อาหารปลาโนนประดรต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเทคโนโลยมบดและผสมอาหารปลา

พภฒนาชชองทางการขายผชานระบบเทคโนโลยม

ใชดเทคโนโลยมอภดเมลด

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : อาหารปลาโนนประดมช

รายละเออยด : อาหารปลาทจาในหมมช 1 บดานดอนมชวง เปปนการนจาหภวอาหารปลา รจา และพรชผล

ผลไมดมาผสมใหดเปปนเนรปอเดมยวกภน มาแปรรมปเพรพอเพพพมประเภทของผลพตภภณฑฑใหมช สจาหรภบเปปน

อาหารปลาในบชอทมพเลมปยงสจาหรภบทจาปลาสดม และคนเลมปยงปลาในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.โนนประดมช อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ความเปปนมาของอาหารปลา ปปจจลบภนอาหารปลาซขพงเปปนปปจจภยหลภกในการเลมปยงปลามมราคาทมพสมง

มากขขปน ทจาใหดตดนทลนการทจาปลาสดมสมงขขปน และเมรพอนจาไปแปรรมปเปปนผลพตภภณฑฑประเภทอรพน ๆ กลทจา

ใหดมมตดนทลนทมพสมงขขปนเชชนกภน ดภงนภปนจขงมมความเหลนตรงกภนวชาหากมมการทจาอาหารปลาจะทจาใหดตดนทลน

ในการเลมปยงปลาซขพงเปปนวภสดลหลภกในการทจาผลพตผลพตภภณฑฑตชาง ๆ ตจพาลง จขงไดดผลพตภภณฑฑทมพมม

ราคาไมชสมงทจาใหดกระบวนการผลพตมมคลณภาพเปปนอยชางดมมมประสพทธพภาพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 507 / 587



PS65013280 : โครงการผพดสดบผานเอตง หนองใหญตบผานแทตน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม : การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสมกภบสพนคดา

เทคโนโลยม :การพภฒนาตราสพนคดาทมพมมความสมบมรณฑ

เทคโนโลยม : เทคนพคการทจาเพจเพรพอเพพพมยอดขาย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกสดบดานเอตง หนองใหญชบดานแทชน

รายละเออยด : ผภกสวนครภวปลอดภภย ไมชใสชปลปยเคมม และใชดสารเคมมทางการเกษตร รสชาตพ

หวานกรอบอรชอย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โพนทอง อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผภกสดโพนทอง

ออนไลนค : ผภกสดบดานเอตง หนองใหญชบดานแทชน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Business Model Canvas

บดานขดาวหอมทอมรอ

Key Partners

- ขายสพนคดาผชานออนไลนฑ Facebook

Key Activities

- การมมสชวนรชวมของคนในชลมชน

- การสรดางเครรอขชายการจภดจจาหนชาย

- การสรดางตลาดออนไลนฑ

- การโฆษณา ประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางตชางๆ Value Propositions

- ผลพตภภณฑฑคลณภาพ

- ผลพตภภณฑฑปลอดภภย

- ราคาไมชแพงจนเกพนไป

- มมการจจาหนชายผชานหลายชชองทาง Customer Segment

- คนในชลมชน

- ลมกคดาทภพวไปในพรปนทมพใกลดเคมยง

- นภกทชองเทมพยว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 508 / 587



PS65072107 : โครงการผผาทอหนองโน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม :การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสมกภบสพนคดา

เทคโนโลยม :การพภฒนาตราสพนคดาทมพมมความสมบมรณฑ

เทคโนโลยม :เทคนพคการทจาเพจเพรพอเพพพมยอดขาย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานมานลษยวพทยา

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาทอหนองโน

รายละเออยด : ผดาทอทมพมมลวดลายเปปนเอกลภกษณฑครอดอกโสน ทอผชานกมพทอดดวยมรอ ขนาดหนดา

กวดาง 1 เมตร ยาว 2  เมตร ขายเปปนผรนผดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.โพนทอง อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ผดาทอหนองโน

ออนไลนค : มภดหมมพเฮลดมรอ ผดาทอหนองโน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Business Model Canvas บดานทอมรอ Key Partners - ขายสพนคดาผชานออนไลนฑ Facebook - 

กพจกรรมออกบมทรชวมกภบจภงหวภด Key Activities - การมมสชวนรชวมของคนในชลมชน - การสรดาง

เครรอขชายการจภดจจาหนชาย - การสรดางตลาดออนไลนฑ - การโฆษณา ประชาสภมพภนธฑผชานชชอง

ทางตชางๆ Value Propositions - ผลพตภภณฑฑคลณภาพ - ผลพตภภณฑฑชลมชนทมพมมเรรพองราวความ

เปปนมาของผลพตภภณฑฑตภปงแตชตดนนจปาถขงปลายนจปา - ผลพตภภณฑฑมมความเปปนเอกลภกษณฑ สวยงาม นชา

ดขงดมด สามารถเลรอกซรปอเพรพอเปปนของฝากไดด - ราคาไมชแพงจนเกพนไป - มมการจจาหนชายผชาน

หลายชชองทาง Customer Segment - คนในชลมชน - ลมกคดาทภพวไปทภปงชชองทางออนไลนฑและออ

ฟไลนฑ - นภกทชองเทมพยว - หนชวยงานราชการ เอกชน สจาหรภบเปปนของทมพระลขก Key Resources - 

กลลชมชาวบดานทมพรวมตภวกภนเปปนกลลชมทอผดา - มมรมปแบบและลวดลายเปปนเอกลภกษณฑ Channels - 

Facebook fanpage Cost Structure - ตดนทลนวภตถลดพบ - ตดนทลนบรรจลภภณฑฑ - ตดนทลนอลปกรณฑ - 

คชาการตลาด/ประชาสภมพภนธฑ - คชานจปา คชาไฟ ของสถานทมพทมพใชดผลพต - คชาเดพนทาง/คชาเชชาทมพ 

Revenue Streams -รายไดดจากการขายสพนคดา

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 509 / 587



PS65010458 : ขผาวระยะเมตา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบอพเลลกทรอนพกสฑ ไดดแกช Facebook, Tiktok

เพพพมชชองทางจภดจจาหนชายและการจภดสชง

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   สลขอนามภยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคลมขภปนตอนการผลพตตภปงแตชตดน

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวระยะเมชา(โครงการอลดมรภก)

รายละเออยด : ขดาวระยะเมชา เปปนผลพตภภณฑฑในตจาบลสามเมรองทมพกจาลภงพภฒนาและตชอยอด เปปน

ขดาวในระยะแปปงอชอน มมใยอาหารและโปรตมนสมง ไขมภนตจพา มมโฟเลตสมงกวชาขดาวกลดองถขง 3 เทชา 

อลดมไปดดวยเบตดาแคโรทมน วพตามพนบม วพตามพนอม และไนอะซพน เปปนคารฑโบไฮเดรตทางเลรอกทมพดม

สจาหรภบทลกคน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สามเมรอง อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวระยะเมชาเปปนขดาวทมพเกลบเกมพยวขดาวในระยะผลพตนจปานมมา5-7วภนทจาใหดมมคลณคชาทางอาหาร

มากกวชาขดาวทภพวไป มมโฟลเลตสมงมมแปปงและนจปาตาลนดอยมมกากใยอาหารสมงและปราศจากสารฆชา

แมลงดภงนภปนขดาวระยะเมชาจขงเหมาะสจาหรภบทลกเพศทลกวภย จภดจจาหนชายทภปงทางออนไลนฑและออ

ฟไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 510 / 587



PS65010786 : ปถปยหมพกชอวภาพอพดเมมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

สรรพคลณชชวยในการปรภปปรลงคลณสมบภตพทางกายภาพของดพน ทจาใหดดพนโปรชง รชวน ซลย ระบาย

นจปา และ ถชายเทอากาศไดดดม

เครรพองอภดเมลดอภตโนมภตพขนาดเลลก

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Refurbish (การปรภบปรลงใหมช)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยหมภกชมวภาพอภดเมลด

รายละเออยด : ปลปยหมภกชมวภาพมมสชวนผสมของมมลสภตวฑทมพอยมชในชลมชนเปปนหลภก และวภตถลดพบทมพหา

ไดดในทดองถพพน เชชน แกรบ ใบไมด นจามาผสมกภบกากนจปาตาลเพรพอใหดเกพดจลลพนทรม ใชดในการปรภบปรลง

คลณสมบภตพทางกายภาพของดพน ราคา 5บาท/1กพโลกรภม  1ถลงปลปย30กพโลกรรม 150บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สามเมรอง อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แทบทลกครภวเรรอนใน ตจาบลสามเมรอง ลดวนทจาการเกษตรและปปจจลบภนราคาปลปยเคมมราคาสมงขขปน

อยชางตชอเนรพอง จขงมมแนวคพดทมพจะทจาปลปยหมภกชมวภาพอภดเมลดซขพงมมราคาทมพถมกกวชา และยภงสามารถใชด

ไดดทภปงพรชไรชและพรชสวน ซขพงใชดวภตถลดพบหลภกทมพหาไดดงชายในทดองถพพน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 511 / 587



PS65014855 : โครงการขนมดอกจอกสอดา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยม:การขายของออนไลนฑออฟไลนฑ

เทคโนโลยม:การใชดเทคนพคการถชายภาพ

องคฑความรมด:การออกแบบตราสภญลภกษณฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมดอกจอกสมดา

รายละเออยด : บรรจลภภณฑฑขนมดอกจอก ราคาขายตชอชพปน 25-35 บาทตชอถลง และมมยอดขาย

ขภปนตจพาตชอเดรอนทมพเคยขายไดด 100-200 ถลง โดยบรรจลภภณฑฑแบบเกชามมลภกษณะขลชน มองไมชเหลน

ตภวผลพตภภณฑฑทจาไมชดขงดมดสพนคดา ทาง ม.จขงไดดออกแบบบบรลจลภภณฑฑและตราสภญ, ภกษณฑใหมชใหดมม

ความนชาสนใจขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมดา อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : หนมโนนเมรอง

ออนไลนค : หนมโนนเมรอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Key Partners

- ขายสพนคดาผชานออนไลนฑ Shopteenii, Facebook

- กพจกรรมออกบมท “อจาเภอเคลรพอนทมพ” การจภดกพจกรรมออกบมธสพนคดาทลกๆตจาบลในอจาเภอสมดา 

Key Activities

- การมมสชวนรชวมของคนในชลมชน

- การสรดางเครรอขชายการจภดจจาหนชาย

- การสรดางตลาดออนไลนฑ

- การโฆษณา ประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางตชางๆ

Key Resources

- สมลนไพรในชลมชน

- กลลชมชาวบดานทมพรวมตภวกภนเปปนกลลชมพภฒนาอาชมพขนม

- มมแบรนดฑของตนเอง

Value Propositions

- ผลพตภภณฑฑคลณภาพ

- ผลพตภภณฑฑมมรสชาตพทมพอรชอยและมมคลณคชาทางโภชนาการ

- ผลพตภภณฑฑมมความเปปนเอกลภกษณฑ สวยงาม นชาดขงดมด สามารถเลรอกซรปอเพรพอเปปนของฝากไดด

- ราคาไมชแพงจนเกพนไป

- มมการจจาหนชายผชานหลายชชองทาง

อรพนๆ

จจานวนรายไดผ : 70,000

หนดา 512 / 587



PS65015015 : โครงการถพถวตพดสมถนไพรสอดา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรม:เทคนพคการทจาอาหารไมชใหดมมกลพพนอภบ

องคฑความรมด:การคพดคดนสมตรอาหารแบบตชางๆ

เทคโนโลยม:การขายแบบออฟไลนฑ ออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถภพวตภดสมลนไพร

รายละเออยด : ถภพวตภดสมลนไพรทมพทจาจากสมลนไพรในทดองถพพน โดยการผสมใบเตย ถภพว งา ทมพหาไดด

ตามทดองถพพน โดยสมตรผสมตชางๆ ทมพใหดคชาความหวานตชางกภน สามารถขายในราคา 10-15 บาท 

ซขพงสามารถจจาหนชายไดดในทดองถพพน เปปนขนมเบรคในระหวชางการประชลมไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.สมดา อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : หนมโนนเมรอง

ออนไลนค : หนมโนนเมรอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

Key Partners -ขายสพนคดาผชานออนไลนฑShopteenii,Facebook -กพจกรรมออกบมท"อจาเภอ

เคลรพอนทมพ"การจภดกพจกรรมออกบมธสพนคดาทลกๆตจาบลในอจาเภอสมดา Key Activities -การมมสชวน

รชวมของคนในชลมชน -การสรดางเครรอขชายการจภดจจาหนชาย -การสรดางตลาดออนไลนฑ -การ

โฆษณาประชาสภมพภนธฑผชานชชองทางตชางๆ Key Resources -สมลนไพรในชลมชน -กลลชมชาวบดานทมพ

รวมตภวกภนเปปนกลลชมพภฒนาอาชมพขนม -มมแบรนดฑของตภวเอง Value Propositions -

ผลพตภภณฑฑคลณภาพ -ผลพตภภณฑฑมมรสชาตพทมพอรชอยและมมคลณคชาทางโภชนาเพราะมมสชวนผสมของ

สมลนไพร -ราคาไมชแพงจนเกพนไป -มมการตจาหนชายผชานหลายชชองทาง Channels 

-Facebookfanpage -Shopteenii -บมทรดานคดารชวมกภบกพจกรรมออกบมท"อจาเภอเคลรพอนทมพ" 

Customer Segment -คนในชลมชนและระแวกใกลดเคมยง -ลมกคดาทภพวไปทภปงชชองทางออนไลนฑและ

ออฟไลนฑ -นภกทชองเทมพยว Cost Structure -ตดนทลนวภตถลดพบ -ตดนทลนบรรจลภภณฑฑ -ตดนทลนอลปกรณฑ 

-คชาการตลาด/ประชาสภมพภนธฑ -คชานจปาคชาไฟของสถานทมพทมพใขดผลพต -คชาเดพนทาง/คชาเชชาทมพ 

Revenue Streams -รายไดดจากการขายสพนคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 513 / 587



PS65021199 : ยกระดพบผลกตภพณฑคหมอนนผอยเพชถอสถขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดโปรแกรมและแอปพลพเคชภพนออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมผพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Reuse (การใชดซจปา)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมอนนดอยเพรพอสลขภาพ

รายละเออยด : หมอนนดอยเพรพอสลขภาพ เพรพอชชวยบรรเทาอาการปวดเมรพอยตามรชางกายตชางๆ 

เชชน คอตกหมอน ไมเกรน กระดมกทภบเสดน สะบภกจม ปวดประจจาเดรอน เสดนเลรอดตมบ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองตาดใหญช อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สพนคดา“หมอนนดอยเพรพอสลขภาพ” มมการพภฒนาจากการนจาผดาขาวมดา ผดาฝปาย ผดาไหม โดยใชดสมยดอม

ผดาจากสมธรรมชาตพ เชชน สมธรรมชาตพไดดจากตดนไมดในพรปนทมพ นจาบางสชวนของตดนไมด เชชน ราก แกชน 

เปลรอก ตดน ผล ดอก เมลลด ใบ เปปนตดน แทนการใชดสารเคมม และมมกรรมวพธมการทจาทมพปลอดภภยไมช

เปปนอภนตรายตชอสลขภาพและสพพงแวดลดอม ในชลมชนมาแปรรมปเพรพอเพพพมมมลคชา และสรดางผลพตภภณฑฑ

เพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบชลมชน โดยนจาวภสดลสพพงของทมพผชานการใชดงานแลดว เชชน ขวดนจปาพลาสตพก นจา

กลภบมาใชดใหมชใหดเกพดประโยชนฑ (Reuse) เปปนผลพตภภณฑฑ  “หมอนนดอยเพรพอสลขภาพ”

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 9,000

หนดา 514 / 587



PS65021209 : ยกระดพบผลกตภพณฑคสถมนไพรในชถมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. ใชดโปรแกรมหรรอแอปพลพเคชภนออกแบบโลโกด

2. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

3. การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดตลาดดพจพทภล

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ถลงหอมสมลนไพรไลชยลง

รายละเออยด : ถลงหอมสมลนไพรไลชยลง ใชดปรภบอากาศและไลชยลงและแมลง เปปนผลพตภภณฑฑทมพทจา

จากสมลนไพรพรปนบดานปลอดภภยจากสารเคมม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หนองตาดใหญช อ.สมดา จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปปจจลบภนสภาวะแวดลดอมมมกลพพนทมพเปปนมลพพษตชอระบบหายใจและมมยลงเปปนพาหะนจาโรคหลายชนพด

หากเราซรปอยากภนยลงตามทดองตลาดมาใชดนภปนจะมมราคาแพงซขพงสชวนใหญชจะผลพตจากสารเคมมทจาใหด

เกพดอภนตรายตชอสลขภาพและสภาพแวดลดอมมากขขปน ชลมชนจขงคพดคดนผลพตภภณฑฑถลงหอมปรภบ

อากาศและไลชยลงจากสมลนไพรพรปนบดานทมพหาไดดงชายในทดองถพพนและเปปนสมลนไพรทมพมมกลพพนหอม เชชน 

มะกมด ตะไครดหอม เปปนตดน โดยใชดปรพมาณทมพเหมาะสมและชนพดของสมลนไพรทมพสามารถไลชยลงและ

กจาจภดกลพพนในสถานทมพตชาง ๆ เชชน หดองนจปา หดองครภว รถยนตฑ สถานทมพทมพมมกลพพนอภบ จากการศขกษาพบ

วชาสมลนไพรทมพเหมาะสมสามารถไลชยลงกจาจภดกลพพนไดดดมทมพสลดครอ ผพวของ มะกมด ลองลงมากลครอ

กานพลม สชวนสลดทดายครอตะไครดหอม จขงไดดนจามาทจาถลงหอมสมลนไพรไลชยลงเพรพอนจาวภตถลดพบในชลมชน

มาทจาใหดเกพดประโยชนฑและยภงทจาใหดคนทมพมาใชดบรพการหดองนจปามมสลขภาวะทมพดม ชชวยลดตดนทลนใหดกภบ

สถานประกอบการและเพรพอลดอภตราการเกพดโรคไขดเลรอดออกของประชาชนในพรปนทมพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 12,000

หนดา 515 / 587



PS65022193 : ปถปยมรลไสผเดชอน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดอพนเตอรฑเนลตชชวยในการสรดางชชองทางการขายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ

ใชดเครรพองมรอเทคโนโลยมในการตรวจสอบหาแรชธาตล จลลพนทรมยฑ อพนทรมยวภตถล และธาตลอาหารใน

ปลปยมมลไสดเดรอน

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบฉลากผลพตภภณฑฑปลปยมมลไสดเดรอน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เกพนปลปยมลดย

รายละเออยด : ปลปยมมลไสดเดรอน เปปนหนขพงทางเลรอกของเกษตรอพนทรมยฑ เปปนการนจาไสดเดรอน สภตวฑ

ตภวเลลกทมพมมความสจาคภญตชอระบบนพเวศนฑมาเลมปยง เพรพอเปลมพยนองคฑประกอบและเพพพมจลลพนทรมยฑ 

จนทจาใหดไดดปลปยมมลไสดเดรอนทมพมมประสพทธพภาพ สามารถบจารลงตดนไมด พรชผภกสวนครภว ไมดดอกไมด

ประดภบ ใหดมมผลพตผลทมพสวยงาม ปลปยมมลไสดเดรอนชชวยทจาใหดดพนอลดมสมบมรณฑ อลดมไปดดวย

จลลพนทรมยฑ อพนทรมยวภตถล และธาตลอาหารอมกหลากหลายชนพด และยภงชชวยรภกษาสภาพความเปปน

กรด-ดชางในดพนใหดสมดลล ชชวยใหดโครงสรดางของดพนดมขขปน มมการระบายนจปา และอากาศไดดดมขขปน 

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กลดจพก อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ศมนยฑการเรมยนรมดการเลมปยงไสดเดรอนเพรพอธลรกพจ ตจาบลกลดจพก

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1.ออกแบบฉลากผลพตภภณฑฑปลปยมมลไสดเดรอน ใหดมมมาตราฐานรภบรอง 

2.ออกแบบผลพตตดนแบบบรรจลภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑการขาย

3.ออกแบบ Banner เพรพอประชาสภมพภนธฑและสรดางการรภบรมดผชานโซเชมยลมมเดมย เชชน Facebook 

Line Shopee Lazada ฯลฯ

ออกแบบโปรโมชภพนสชงเสรพมการขาย เพรพอกระตลดนยอดขายจจานวนมาก 

4.ออกแบบกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการเลมปยงไสดเดรอนเพรพอธลรกพจ นจาเสนอใหดแกชคมชคดาทางธลรกพจทมพ

สนใจเพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 516 / 587



PS65022223 : จพกสานไมผไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบปปาย Tag ตะกรดาจภกสาน

ใชดเครรพองเหลาไมดไผช เปปนเครรพองทลชนแรงในการเหลาไมดไผช

ใชดอพนเตอรฑเนลตชชวยในการสรดางชชองทางการขายผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชางๆ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสนชหฑไมดไผช

รายละเออยด : ตะกรดาจภกสาน ครอ เครรพองจภกสานไมดไผชทมพใชดเปปนภาชนะ เปปนงานจภกสานทมพสะทดอน

วภฒนธรรม สะทดอนความคพดสรดางสรรคฑ และภมมพปปญญาของชาวบดานจากกลลชมสรบสานจภกสาน

บดานโนนตะโก มมการนจาผดาซาตพนมาพภนทมพหมตะกรดาเพรพอเพพพมความสวยงามและมมมมลคชามากขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.กลดจพก อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสรบสานจภกสานบดานโนนตะโก ตจาบลกลดจพก

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม2565

วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑจภกสานใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย 

เพพพมปรพมาณการผลพตดดวยเครรพองทลชนแรงและเพพพมยอดขาย

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมด ต.กลดจพก บดานโนนตะโก หมมช.6

ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมจภกสาน ต.กลดจพก บดานโนนตะโก หมมช.6

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการ

โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจดจจา

และความประทภบใจ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 8,900

หนดา 517 / 587



PS65025967 : บรรจถภพณฑคสผมโอตจาบลโคผงยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

โปรโมทผชานทาง Facebook Fanpage

ออกแบบตราสภญลภกษณฑผลพตภภณฑฑสดมโอโคดงยาง

จจาหนชายในรมปแบบ ชชองทางออนไลนฑ และซรปอจากสวนโดยตรง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สดมโอ โคดงยาง

รายละเออยด : พภนธลฑขาวนจปาผขปง มมลภกษณะผลใหญช กลมสมงและมมกดนเรมยบ และพภนธลฑทองดมมม

ลภกษณะ เนรปอสมแดงเขดม รสชาตพหวาน มมกลพพนหอม เนรปอนลชม เปลรอกบางสมเขมยวเขดมมมขนอชอนปก

คลลม ทภพวผล และมมรสชาตพดม เนรปออวบไมชแหดง ฉจพานจปา แกะงชาย ไมชขมตพดปาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โคดงยาง อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สวนลลงประมวล

ออนไลนค : สดมโอสมงเนพน สวนลลงประมวล

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

1.ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

2.โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ

3.ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ Online แบบตชาง ๆ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 42,500

หนดา 518 / 587



PS65025983 : แผนทอถทตองเทอถยวสวนสผมโอ ตจาบลโคผงยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สแกน QR code ขดอมมลสวนสดมโอทมพเขดารชวมโครงการ

สแกน QR code เสดนทางทชองเทมพยวและเชรพอมตชอไปยภงแอพพลพเคชภน Google Maps

แผนทมพทชองเทมพยวทมพแสดงขดอมมลสวนสดมโอ เสดนทางทชองเทมพยว และภาพรวมของตจาบลโคดงยาง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ระบบภมมพสารสนเทศ (GIS)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แผนทมพทชองเทมพยวสวนสดมโอ โคดงยาง

รายละเออยด : แผนทมพทชองเทมพยวสวนสดมโอ โคดงยาง-เลชาเรรพองราวความเปปนมาของสวนสดมโอ-

ใหดความรมดเกมพยวกภบวพธมการปลมกสดมโอตภปงแตชขภปนตอนการเพาะปลมกจนถขงการเกลบเกมพยว-เดพนชม

สวนสดมโอ พรดอมทภปงสามารถซรปอสดมโอทมพสวนไดดเลย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โคดงยาง อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : อบต.โคดงยาง อ.สมงเนพน

ออนไลนค : อบต.โคดงยาง อ.สมงเนพน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

1. ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

2. โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ

3. ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ Online แบบตชาง ๆ

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 519 / 587



PS65022237 : นจนาพรกกนรก (แมงดา) ต.โคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การเพพพมplatformการขายonline โดยใชดสรพอ social

การเปลมพยน packaging ใหดทภนสมภยและแขลงแรงมากยพพงขขปน

การนจาสพนคดาไปตรวจคลณภาพเพรพอใหดสพนคดาสะอาดถมกหลภกอนามภย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกนรก(แมงดา)

รายละเออยด : นจปาพรพกนรก(แมงดา) สมตรภมมพปปญญาตจาบลโคราช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โคราช อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมแมชบดานตจาบลโคราช อจาเภอสมงเนพน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

-วางแผนออกแบบฉลากและบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม 

-ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

-สจารวจตลาดแหลชงจภดหนชายทภปงแบบออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

-ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

กภนยายน 2565

-ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

-ขยายชชองทางการตลาดและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

แผนการขาย

-ผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

-ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 520 / 587



PS65022261 : นจนาพรกกเผา ตจาบลโคราช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาสพนค�าไปตรวจคลณภาพเพรพอให�สพนค�าสะอาดถมกหลภกอนามภย

การเปลมพยน packaging ให�ทภนสมภยและแขลงแรงมากยพพงขขปน

การเพพพมplatformการขายonline โดยใชดSocial Media

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกเผา

รายละเออยด : นจปาพรพกตจาบลโคราชเกพดจากการรวมกลลชมสตรมแมชบดานในชลมชนเพรพอผลพตและ

จจาหนชายในตจาบลโคราช โดยนจปาพรพกไดดรภบความนพยมจากทภปงคนในและนอกชลมชนจากการ

ผลพตดดวยวพธมการทมพมมคลณภาพ และรสชาตพทมพถมกปาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โคราช อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมแมชบดาน ตจาบลโคราช อจาเภอสมงเนพน

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบฉลากและบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม 

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

สจารวจตลาดแหลชงจภดหนชายทภปงแบบออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram Tiktok ฯลฯ

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

ผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานทางแพ

ลตฟอรฑม Social Media

รภบคจาสภพงซรปอและทจาการจภดสชงตามคจาสภพงซรปอ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 521 / 587



PS65022182 : กระเปปาจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบlogoใหมชเพรพอความสวยงามและสรดางการจดจจา

ออกแบบผลพตภภณฑฑใหดไดดมาตราฐาน

สรดาง facebook fan page และ line offcial เพรพอเปปนชชองทางประชาสภมพภนธฑทาง online

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาจภกสาน

รายละเออยด : กระเปปาจภกสาน เปปนผลพตภภณฑฑทมพงดงาม ตดองใชดความประณมต ละเอมยดละออ 

และใชดความคพดสรดางสรรคฑในการออกแบบสมสภนของพลาสตพกใหดมมความทภนสมภย และใหด

สามารถใชดไดดกภบโอกาสตชางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.นากลาง อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนจภกสาน ตจาบลนากลาง หมมชทมพ 6

ออนไลนค : กระเปปาจภกสาน-นากลาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

SWOT Analysis

  จลดแขลง คนในชลมชนมมความรมดในการผลพตเครรพองจภกสาน จขงไดดมมการผลพตกระเปปาจภกสาน ซขพงเปปน

ยกระดภบสพนคดาทมพเปปนภมมพปปญญาทดองถพพนเปปนผลพตภภณฑฑทมพงดงาม ตดองใชดความประณมต และใชด

ความคพดสรดางสรรคฑในการออกแบบสมสภนของพลาสตพกใหดมมความทภนสมภย มมคลณภาพ คงทน และ

แขลงแรง อมกทภปงยภงมม    ชรพอเสมยงและมมคมชแขชงนดอยในพรปนทมพตจาบลนากลาง

  จลดอชอน คนในชลมชนขาดเครรพองมรอ/เทคโนโลยมในการผลพต อมกทภปงไมชมมการสรดางแบรนดฑทมพจดจจา

งชายขาดความรมดความเชมพยวชาญในการประชาสภมพภนธฑการตลาด และการจภดจจาหนชายผชานแพ

ลตฟอรฑมออนไลนฑ

  โอกาส มมมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม เปปนผมดสนภบสนลนและสชงเสรพมองคฑความรมดในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑ 

  อลปสรรค ในชลมชนยภงขาดแรงงานรลชนใหมชๆ สชวนใหญชเปปนผมดสมงอายล ราคาวภตถลดพบไมชคงทมพ และ

สถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา(Covid-19) ทจาใหดกลลชมไมชสามารถออกพรปนทมพเพรพอสชง

เสรพมการตลาดไดด

เปปาหมาย

1.เพรพอยกระดภบสพนคดา/ผลพตภภณฑฑทดองถพพน กระเปปาจภกสานของชลมชนตจาบลนากลางใหดเปปนทมพนพยม

และรมดจภกอยชางกวดางขวาง

2.เพรพอสชงเสรพมใหดเกพดการจดางงานและสรดางรายไดดใหดกภบชลมชน อมกทภปงยภงสรบสานภมมพปปญญาดดาน

งานฝปมรอทดองถพพน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 37,500

หนดา 522 / 587



PS65022249 : นจนาพรกกยายสผม(ปลารผาบอง)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดาง facebook fan page และ line offcial เพรพอเปปนชชองทางประชาสภมพภนธฑทาง online

ออกแบบlogoใหมชเพรพอความสวยงามและสรดางการจดจจา

ออกแบบผลพตภภณฑฑใหดไดดมาตราฐาน

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกยายสดม(ปลารดาบอง)

รายละเออยด : ปลารดาบอง (นจปาพรพกคลณยายสดม) ทจามาจากปลานจปาจรด หมภกกภบรจาขดาว และ

เกลรอ หมภกไวดนาน 7-8 เดรอน และนจามาปรลงกภบเครรพองเทศ สมลนไพรทมพมมอยมชในชลมชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.นากลาง อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นจปาพรพกยายสดม-ปลารดาบอง

ออนไลนค : นจปาพรพกยายสดม-ปลารดาบอง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑ, โลโกด ใหดสวยงามมมความเปปนเอกลภกษณฑและเปปนทมพจดจจางชาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดเกลบสพนคดาไวดไดดนาน มมความสวยงาม นชาดขงดมดใจ และดมมมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ ผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑและออฟไลนฑ

สพงหาคม 2565

- สรดางแบรนดฑใหดเปปนทมพรมดจภก ประชาสภมพภนธฑผชานทางสรพอออนไลนฑ เชชน Facebook 

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมนจปาพรพกคลณยายสดม

กภนยายน 2565

- เพพพมรมปแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความหลากหลายเพพพมขขปน 

- ขยายชชองทางการตลาด 

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงหนดารดานและผชานทางออนไลนฑ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาและความประทภบใจ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอออนไลนฑตชางๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมปภาพ 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 523 / 587



PS65026047 : เรชอสจาเภาโชคลาภ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและโลโกด

สรดางเพจ Facebook ในการนจาเสนอสพนคดาใหดกระจายไปในทลกพรปนทมพ

ขยายชชองทางการตลาด เชชน Facebook Shopee

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เรรอสจาเภาโชคลาภ

รายละเออยด : เรรอขนาด 26 เซนตพเมตร เรรอสจาเภาโชคลาภ ทจาจากไมดสภกทอง รภบไมดมาจาก

แหลชงจจาหนชายไมดโดยตรง ทจาขขปนมาขายเพรพอเสรพมดวงและความโชคลาภทางการเงพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนคชา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานหนองสะแก หมมช7 ต.โนนคชา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : เรรอสจาเภาโชคลาภ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนสชงเรรพองเพรพอสรดางโลโกดและขอการรภบรองมาตรฐานจากมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสล

รนารม

- เพพพมชชองทางขายออนไลนฑผชาน Shopee

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑและสอนการใชดงานขายทางออ

นไลนฑ

- เขดากลลชมขายสพนคดาเพรพอเจาะจงกลลชมลมกคดาของเราโดยตรง

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- เพพพมการเขดาถขงของลมกคดาดดวยการยพง Ads facebook

แผนการขาย

- ผลพตและใสชโลโกดใหมชเขดาไปเพรพอทจาสรพอการประชาสภมพภนธฑ

- ยพง Ads ใน Facebook ชชวงเดรอนกภนยายนเปปนงานเกษมยรและชชวงธภนวาคมเทศกาลปปใหมช

แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา

   -   ผลพตสพนคดาไวดรอ สตตอกสพนคดาทมพขายดมทมพสลดไวด

   - พพมพฑการฑดตพดใหดลมกคดา พพมพฑชรพอและสชงฟรม แทนการลดราคา

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 39,900

หนดา 524 / 587



PS65078103 : กลผวยฉาบคถณยายสอไพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑ

เพพพมและออกแบบโลโกดแบรนดฑ

ตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบคลณยายสมไพ

รายละเออยด : กลดวยเปปนพรชทมพอยมชคมชกภบบดานเรรอนคนไทยมาชดานาน ยกตภวอยชางเชชน วภฒนธรรม

การแหชขภนหมากทมพจะมมตดนหมากและตดนกลดวยใหดบชาว-สาวไดดไปเรพพมตดนการใชดชมวพตคมช กลดวยทมพมม

เกรอบจะแทบทลกบดานรวมไปถขงในพรปนทมพตจาบลโนนคชาของเรานภปน กลมมการปลมกกลดวยในหลายๆ

หมมชบดานเชชนเดมยวกภน เกษตรกร ชาวบดานในชลมชนตจาบลโนนคชาไดดมมการปลมกกลดวยตภปงแตชอดมต

จนถขงปปจจลบภนไวดเพรพอบรพโภคและจจาหนชาย รวมถขงสวนคลณยายสมไพทมพมมการปลมกกลดวยไวดเพรพอ

บรพโภคในครอบครภว  แตชเนรพองจากกลดวยนภปนมมปรพมาณมาก และสลกคชอนขดางเรลวทจาใหดบรพโภคไมช

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนคชา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สวนคลณยายสมไพ

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนสชงเรรพองเพรพอสรดางโลโกดและขอการรภบรองมาตรฐานจากมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสล

รนารม

- เพพพมชชองทางขายออนไลนฑผชาน Shopee

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media 

เชชน สรดางเพจ facebook  เพรพอประชาสภมพภนธฑ

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑและสอนการใชดงานขายทางออ

นไลนฑ

- สอนการประชาสภมพภนธฑอยชางตชอเนรพองใหดแกชผมดทจาผชานชชองทางออนไลนฑอยชางเชชน 

Facebook

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- เพพพมการเขดาถขงของลมกคดาดดวยการยพง Ads facebook

แผนการขาย

- ผลพตและใสชโลโกดใหมชเขดาไปเพรพอทจาสรพอการประชาสภมพภนธฑ

- ประชาสภมพภนธฑอยชางตชอเนรพองดดวยการลงเพจ facebook

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,000

หนดา 525 / 587



PS65022483 : ขนมเปปป ยะ ตจาบลบถตงขอนเหลมก อจาเภอสรงเนกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความสวยงาม และ ทภนสมภย

การยรดอายลการจภดเกลบสพนคดาใหดเกลบไดดนานขขปน

ประชาสภมพภนธฑ และขยายชชองทางการจจาหนชายสพนคดาผชานออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนมเปปป ยะ ตจาบลบลชงขมปเหลลก

รายละเออยด : ชนมเปปป ยะ ตจาบลบลชงขมปเหลลก มมทภปงหมด 4 ไสด ไดดแกช ไสดถภพวเขมยว , ไสดถภพวแดง , ไสด

เผรอก และ ไสดเผรอกหากตดองการเกลบไวดนาน ควรนจาเกลบเขดาตมดเยลน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บลชงขมปเหลลก อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชลมชนตจาบลบลชงขมปเหลลก อจาเภอสมงเนพน จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : จพราพร สภนฉพมพลม (ของแทดแนชนอน)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบฉลาก และ บรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ 

- วางแผนออกแบบบภตรสะสมแตดมผลพตภภณฑฑใหดมมความสวยงาม

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และ ดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมขนมเปปป ยะของตจาบลบลชงขมปเหลลก

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑจภดโปรโมชภพน เชชน การสะสมแตดม ซรปอครบ 10 แพลค แถม 1 

แพลค

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ 

รมปภาพ โปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน Facebook 

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 15,000

หนดา 526 / 587



PS65022508 : ไขตเคมม ตจาบลบถตงขอนเหลมก อจาเภอสรงเนกน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

การออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมมความสวยงาม และทภนสมภย

ประชาสภมพภนธฑ และขยายชชองทางการจจาหนชายสพนคดาผชานออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ไขชเคลมใบเตย

รายละเออยด : ไขชเคลมใบเตย ตจาบลบลชงขมปเหลลก ใชดวพธมการมภกดองไขช เปปนไขชเคลมทภปงหมด 15 วภน 

สามารถเลรอกรภบประทานไดด 2 ประเภท ครอไขชดาว ใหดเลรอกรภบประทานเมรพอไขชเคลมดองไดดครบ 

10 วภนไขชเคลม ใหดเลอกรภบประทานเมรพอไขชเคลมดองไดดครบ 15 วภนหากตดองการเกลบไวดนาน ควรนจา

มาตดมกชอน และ นจาเกลบเขดาตมดเยลนเพรพอเปปนการถนอมอายลอาหาร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บลชงขมปเหลลก อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมชลมชนตจาบลบลชงขมปเหลลก อจาเภอสมงเนพน จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : จพราพร สภนฉพมพลม (ของแทดแนชนอน)

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- ชลมชนมมแหลชงเลมปยงเพาะเลมปยงเปปดทมพเพมยงพอตชอจจานวนความตดองการการผลพตแปรรมปเปปนไขช

เคลม

- ไขชเปปดของชลมชนไดดคลณภาพ และใหดผลผลพตไขชแดงทมพเปปนลมกใหญชเหมาะกภบการนจาไปแปรรมป

ขาย

โอกาส 

1.มมมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม เปปนผมดสนภบสนลนและสชงเสรพมองคฑความรมดในการพภฒนา

ผลพตภภณฑฑ

อลปสรรค 

1.สถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา (โควพด-19) ทจาใหดชลนชนไมชสามารถออกพรปนทมพสชงเสรพม

การตลาดไดด

2.เนรพองจากสถานการณฑเศรษฐกพจในปปจจลบภน ประเทศไทยไดดรภบผลกระทบจากการแพรชระบาด

ไวรภสโคโรนา (โควพด-19) และ สงครามระหวชางประเทศ สชงผลใหดราคาของสมงขขปน ทจาใหดตดนทลนทมพใชด

ในการผลพตไขชเปปดเคลมใบเตยสมงขขปนตาม

เปปาหมายขององคฑกร

1. เพรพอสชงเสรพมดดานการขายไขชเปปดเคลมใบเตยในตจาบลใหดเปปนทมพนพยมและเปปนทมพรมดจภกอยชางกวดาง

ขวาง

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 6,500

หนดา 527 / 587



PS65022353 : 30สตาง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใช�ระบบ Online เกลบข�อมมลผ�าน Application

ใช�ระบบคอมพพวเตอรฑใ�นการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

ทจาการประชาสภมพภนธ�ผ�านสรพอ Online ผ�านแพลตฟอร�ม Social Media

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอถยวทอถเปปนมกตรตตอสกถงแวดลผอมและสถขภาพ
   ธลรกพจการทชองเทมพยวออนไลนฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สามสพบสชาง

รายละเออยด : เพจโปรโมตการทชองเทมพยวสามสพบสชาง เปปนสถานทมพทชองเทมพยวเชพงธรรมชาตพ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.มะเกลรอเกชา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สามสพบสชาง ตจาบลมะเกลรอเกชา

ออนไลนค : มะเกลรอเกชา  กพนอะไร  เทมพยวไหนดม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนสจารวจเสดนทางการบรพการแหลชงทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชา

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมการบรพการแหลชงทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชา

กภนยายน 2565

- สรดางภาพลภกษณฑใหดแกชการบรพการแหลชงทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชา 

- ขยายชชองทางการตลาดประชาสภมพภนธฑเพพพม เพรพอใหดคนรมดจภกมากขขปน

แผนการขาย

- ออกแบบทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชาแลดวถชายภาพ เพรพอจภดทาสรพอประชาสภมพภนธฑแหลชง

ทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชา

- สรดาง Storytelling การทชองเทมพยวธรรมชาตพ

- ออกแบบกพจกรรมการบรพการแหลชงทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชานจาเสนอแกชคมชคดาทาง

ธลรกพจเพรพอขยาย

ชชองทางในการดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

- โปรโมทการบรพการแหลชงทชองเทมพยวสามสพบสชางมะเกลรอเกชา เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชการบรพการ

สรดางความจดจา

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 528 / 587



PS65022369 : ตะกรผามะเกลชอเกตา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใช�ระบบคอมพพวเตอรใ� นการออกแบบตราสพนค�าโดยใช�โปรแกรม photoshop

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธ�และดจาเนพนการประชาสภมพภนธ�ผ�านแพลตฟอร�ม Social 

Media

การจภดจจาหน�ายสพนค�าผ�านทางออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สรดางสาน

รายละเออยด : ตะกรดาถภกสานขนาด กวดาง 18 เซลนตพเมตร สมง 7 นพปว ยาว 20 เซลนตพเมตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.มะเกลรอเกชา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมแมชบดานมะเกลรอเกชาสามภคคม

ออนไลนค : มะเกลรอเกชา  กพนอะไร  เทมพยวไหนดม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑตะกรดาจภกสานใหดมมความหลากหลายขนาดเหมาะกภบการใชดงานมม

ความ

สวยงามและทภนสมภย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดเกพดความนชาสนใจและแรงดขงดมดการซรปอของผมดพบเหลน

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ -ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจ

ของกลลชมหภตถกรรมตะกรดามะเกลรอเกชา

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ - ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบผลพตภภณฑฑตดนแบบแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอนจามาจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาเพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางความประทภบใจและความนชาสนใจ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทาธลรกพจอยชางตชอเนรพองดดวยสรพอ Online ผชานทางแพลตฟอรฑม Social 

Media

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 6,000

หนดา 529 / 587



PS65022683 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลมะเกลชอ
ใหมต อจาเภอสรงเนกน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสมกภบสพนคดา

การพภฒนาตราสพนคดาทมพมมความสมบมรณฑ

เทคนพคการทจาเพจเพรพอเพพพมยอดขาย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยตาก

รายละเออยด : กลดวยตาก ตมดอบแสงอาทพตยฑธรรมชาตพPack ละ 60 บาท นจปาหนภก 350 กรภม ซรปอ 

2 pack เพมยง 100 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มะเกลรอใหมช อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานเสงมพยมพาณพชยฑ ตจาบลมะเกลรอใหมช อจาเภอสมงเนพน จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : Farmbook

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

พภนธมพตรหลภก (Key Partner)

- กลลชมปลมกกลดวยนจปาวดา

- วพสาหกพจชลมชน

- หนชวยงานทมพเกมพยวขดอง

กพจกรรมหลภก (Key activities)

- ออกแบบแพคกพจจพปงใหดเปปนทมพนชาสนใจของตลาดและเปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน

- การพภฒนาการขาย ชชองทางการขายออนไลนฑ เพพพมมมลคชาผลผลพต การบรพการ

ทรภพยากรหลภก ( Key resources )

- กลดวยนจปาวดา

- แรงงาน

- ทลน

- ผมดประกอบการ

คลณคชาของสพนคดาและบรพการ (Value proposition)

- พภฒนาและออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

- การบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑกลดวยตาก

- การเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาผชานทางชชองทางออฟไลนฑ

ความสภมพภนธฑกภบลมกคดา (Customer relationship)

- ราคาเหมาะสมกภบกลลชมลมกคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 60,000

หนดา 530 / 587



PS65022699 : โครงการขพบเคลชถอนเศรษฐกกจและสพงคมฐานรากหลพงโควกดดผวยเศรษฐกกจ BCG ตจาบลมะเกลชอ
ใหมต อจาเภอสรงเนกน จพงหวพดนครราชสอมา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพเหมาะสมกภบสพนคดา

การพภฒนาตราสพนคดาทมพมมความสมบมรณฑ

เทคนพคการทจาเพจเพรพอเพพพมยอดขาย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : มากกวชา 3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   สารกจาจภดศภตรมพรชทางชมวภาพ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยมมลสภตวฑอภดเมลด

รายละเออยด : ปลปยมมลสภตวฑอภดเมลด ขนาดบรรจล 2 กพโลกรภม-ปลปยคอก ใชดไดดกภบทลกพรชผภก โตเรลว 

ปลอดสารเคมม-ฟปป นฟมดพน-ปรภบสภาพดพน-กมดตดนโทรม-รากแขลงแรงวพธมใชดงาน 1.ใสช 1 - 2 กจามรอ 

โดยใหดหชางจากโคนตดนประมาณ  1-2 ครบ แลดวรดนจปาใหดชลชม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.มะเกลรอใหมช อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานเสงมพยมพาณพชยฑ ตจาบลมะเกลรอใหมช อจาเภอสมงเนพน จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : Farmbook

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พภนธมพตรหลภก (Key Partner)

- กลลชมเลมปยงโคนม

- วพสาหกพจชลมชน

- หนชวยงานทมพเกมพยวขดอง

กพจกรรมหลภก (Key activities)

- ออกแบบแพคกพจจพปงใหดเปปนทมพนชาสนใจของตลาดและเปปนทมพรมดจภกมากยพพงขขปน

- การพภฒนาการขาย ชชองทางการขาย เพพพมมมลคชาผลผลพต การบรพการ

ทรภพยากรหลภก (Key resources)

- มมลโค , มมลแพะ

- แรงงาน

- ทลน

- ผมดประกอบการ

คลณคชาของสพนคดาและบรพการ (Value proposition)

- พภฒนาและออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพนชาสนใจและเปปนทมพรมดจภกมากขขปน

- การบรพการทมพจะสชงเสรพมและพภฒนาผลพตภภณฑฑปลปยมมลสภตวฑอภดเมลด

- การเรมยนรมดการจจาหนชายสพนคดาผชานทางชชองทางออฟไลนฑ

ความสภมพภนธฑกภบลมกคดา (Customer relationship)

- ราคาเหมาะสมกภบกลลชมลมกคดา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 40,000

หนดา 531 / 587



PS65007306 : การพพฒนาและออกแบบตราสกนคผาผพกปลอดภพย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Packaing Design

Platform online

Marketing online

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สวนปปาตตอย

รายละเออยด : สวนปปาตตอยผลพตและจภดจจาหนชายพรชผภกตามฤดมกาลผภกสดสะอาดปลอดภภย

ผชานมาตรฐานตามเกณฑฑผภกปลอดภภยและสวนปปาตตอยยภงเปปนสวนเรมยนรมดทภกษะการเกษตร

และสลขภาพบดานดอกกอกโดยผลพตภภณฑฑทมพดจาเนพนการปลมกทภปงหมดภายในสวน เปปน

ผลพตภภณฑฑทมพอยมชภายใตดเงรพอนไข "ผภกผลอดภภย"

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหพดล

ต.สมงเนพน อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สวนปปาตตอย

ออนไลนค : สมพร แฉชงสลงเนพน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

สวนปปาตตอยผลพตและจภดจจาหนชายพรชผภกตามฤดมกาลผภกสดสะอาดปลอดภภยผชานมาตรฐานตาม

เกณฑฑผภกปลอดภภยและสวนปปาตตอยยภงเปปนสวนเรมยนรมดทภกษะการเกษตรและสลขภาพบดานดอก

กอก

พรดอมกภนนมปยภงไดดมมการออกแบบโลโกดสพนคดาหรรอตราสพนคดาใหดมมความนชาสนใจ เพรพอใหดเปปนการเพพพม

มมลคชาใหดกภบสพนคดา 

https://bit.ly/3zdHhc7

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 532 / 587



PS65007320 : การพพฒนาและออกแบบบรรจถภพณฑคนจนาพรกกกากหมร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Marketing online

Packaging design

Platform online

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกกากหมม

รายละเออยด : นจปาพรพกกากหมม รสเดลดจภดจดาน สด สะอาด ผลพตใหมชตามออรฑเดอรฑ ปราศจาก

สารกภนบมด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหพดล

ต.สมงเนพน อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ไมชมมหนดารดาน

ออนไลนค : ZABB แซชบบ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

นจปาพรพกปปาเกดผลพตและจภดจจาหนชายนจปาพรพกพรปนบดานไดดแกชนจปาพรพกกากหมมนจปาพรพกขมปกานจปาพรพก

ปลารดาเปปนตดนสดอรชอยสะอาดคลณภาพดมจภดจจาหนชายทมพตลาดและรภบสภพงผลพตตามออเดอรฑจขงไดด

มมการออกแบบผลพตบรรจลภภณฑฑเพรพอยกระดภบสพนคดาใหดเปปนทมพรมดจภกและจดจจามากยพพงขขปนภายใตดแบ

รนดฑนจปาพรพกแซชบ

https://bit.ly/3OfheWl

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 533 / 587



PS65022654 : เซรพถมกพญชาเมชองเสมาทวารวดอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมทมพออกแบบมาเพรพอเพพพมความโดดเดชนใหดกภบสพนคดาใหดดขงดมดและเปปนประโยชนฑแกช

ลมกคดามากทมพสลด

นวภตกรรมทมพออกแบบมาเพรพอใหดธลรกพจมมชชองทางใหมช ๆ ในการเขดาถขงลมกคดา หรรอการนจาเสนอ

สพนคดาใหดกภบลมกคดาไดดอยชางมมประสพทธพภาพมากขขปน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Sema herb Serum

รายละเออยด : Sema herb Serum เปปนเซรภพมสมตรเขดมขดนทมพมมสชวนผสมของกภญชาไทยเปปน

หลภก สรรพคลณชชวยเพพพมความกระชภบใหดผพวหนดา ลดรพปวรอยและรชองลขกบนใบหนดา ทจาใหดผพวหนดา

ดมกระจชางใสอชอนวภย เนรปอเซรภพมมมความซขมซภบเขดาสมชผพวงชาย ไมชเหนมยวเหนอะหนะ ขนาด 30 

มพลลพลพตร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เสมา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เสมา แคนนาบพส

ออนไลนค : เสมา แคนนาบพส

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-แผนการตลาด: ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ พรดอมกภบประชา

สภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของชลมชนใหดกวดาง และกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการ

สรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ 

-แผนการขาย: ออกแบบและผลพตผลพตภภณฑฑตดนแบบ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา, โป

รโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ , ออกแบบ

กพจกรรมการเรมยนรมดดดานกภญชา นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพน

ธลรกพจ, ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดม

ทภศนฑ รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook, Shopee, Tik Tok ฯลฯ

-แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา: ประเมพนความตดองการสพนคดาในตลาด, ออกแบบและผลพต

ผลพตภภณฑฑตดนแบบ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา, รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงซรปอออ

ฟไลนฑและออนไลนฑผชานแพลตฟอรฑม เชชน Tik Tok, Shopee, Facebook เปปนตดน, ทจาโปรโมชภพน

สชงเสรพมการขาย เชชน Flash Sale, Buy 1 Get 1, Free Delivery

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 195,000

หนดา 534 / 587



PS65022675 : สบรตกพญชาเมชองเสมาทวารวดอ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

นวภตกรรมทมพออกแบบมาเพรพอเพพพมความโดดเดชนใหดกภบสพนคดาใหดดขงดมดและเปปนประโยชนฑแกช

ลมกคดามากทมพสลด

นวภตกรรมทมพออกแบบมาเพรพอใหดธลรกพจมมชชองทางใหมช ๆ ในการเขดาถขงลมกคดา หรรอการนจาเสนอ

สพนคดาใหดกภบลมกคดาไดดอยชางมมประสพทธพภาพมากขขปน

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Sema herb Soap

รายละเออยด : Sema herb Soap เปปนสบมชทมพมมสชวนผสมของกภญชาเปปนหลภก เปปนผลพตภภณฑฑทมพ

ปลอดสารเคมม Sema herb Soap จะชชวยทจาใหดผชอนคลาย ชชวยยภบยภปงเซลลฑมะเรลง เนรปอสบมชมม

ความเนมยนนลชม ใชดงชายปลอดภภย เหมาะสจาหรภบทลกเพศทลกวภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เสมา อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เสมา แคนนาบพส

ออนไลนค : เสมา แคนนาบพส

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

-แผนการตลาด: ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ พรดอมกภบประชา

สภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของชลมชนใหดกวดาง และกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการ

สรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ 

-แผนการขาย: ออกแบบและผลพตผลพตภภณฑฑตดนแบบ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา, โป

รโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ , ออกแบบ

กพจกรรมการเรมยนรมดดดานกภญชา นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการดจาเนพน

ธลรกพจ, ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดม

ทภศนฑ รมปภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook, Shopee, Tik Tok 

-แผนการผลพต/สภพงซรปอสพนคดา: ประเมพนความตดองการสพนคดาในตลาด, ออกแบบและผลพต

ผลพตภภณฑฑตดนแบบ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา, รภบคจาสภพงซรปอในรมปแบบการสภพงซรปอออ

ฟไลนฑและออนไลนฑผชานแพลตฟอรฑม เชชน Tik Tok, Shopee, Facebook เปปนตดน, ทจาโปรโมชภพน

สชงเสรพมการขาย เชชน Flash Sale, Buy 1 Get 1, Free Delivery

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 129,000

หนดา 535 / 587



PS65022429 : พวงหรอดดอกไมผจพนทนค (หนองตะไกผ สรงเนกน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดกระดาษสาประดพษฐฑดอกไมดจภนทรฑ

นจากระดาษทมพใชดแลดวมา Reuse

ทจาฟางหรมดดดวยผลพตภภณฑฑธรรมชาตพ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมภมมพปปญญาและวภฒนธรรมดดานการบรพการ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พวงหรมด

รายละเออยด : พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑชลดใหญชประกอบไปดดวยพวงหรมดดอกไมดจภนทนฑชลดใหญช

พวงหรมดดอกไมดจภนทนฑชลดเลลก ดอกไมดจภนทนฑชชอสจาหรภบประธาน และดอกไมดจภนทนฑเปปนดอก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองตะไกด อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานหมมช 2 ตจาบล หนองตะไกด

ออนไลนค : -
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- จภดหาวพทยากรมาเพรพอเพพพมความรมดใหมชๆใหดบลคคลในชลมชน

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,270

หนดา 536 / 587



PS65022457 : ผพกปลอดสารพกษ (หนองตะไกผ สรงเนกน)

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดเครรพองทลชนแรง เชชนรถไถ/การหมภกปลปยหมภกชมวภาพ/เทคโนโลยมการปรภบทมพดพน

การตรวจสอบสารปนเปปป อน

ผลพตสพนคดาและจจาหนชายทางออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผภกปลอดสารพพษ

รายละเออยด : พรชผภกสวนครภวหลากหลายชนพด ตามฤดมกาลการเพาะปลมก แบชงขายเปปน

กพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองตะไกด อ.สมงเนพน จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานหดวยวภด (หนองตะไกด)

ออนไลนค : Four Clover

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- สจารวจกลลชมเปปาหมายและพรปนทมพในการจภดจจาหนชาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- จภดหาวพทยากรมาเพรพอเพพพมความรมดใหมชๆใหดบลคคลในชลมชน

- ทจาการลงแปลงผภก อยชางนดอย 14 วภนจขงจะสามารถจภดจจาหนชายไดด

- จภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑและการลงพรปนทมพตชางๆ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑและลงพรปนทมพตชางๆ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 80,675

หนดา 537 / 587



PS65008936 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑค ผผาทอสมบพตก ตจาบลกถดโบสถค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

Facebook

แอพพลพเคชภพน Canva

เครรพองปรพปนพกพา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไทยกลดโบสถฑ

รายละเออยด : ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช, ยกระดภบมาตรฐานสพนคดา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดโบสถฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตชอยอดและพภฒนางานทอผดาฝปายทมพเปปนงานฝปมรอคนในชลมชนทดองถพพนเพรพอสรดางงานและรายไดด

ใหดชลมชน ดดวยการออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช ยกระดภบมาตรฐานสพนคดาใหดนชาสนใจ ขาย

ใหดแกชกลลชมแมชบดาน กลลชมวภยทจางานทภปงหนชวยงานราชการและเอกชน อายล 30-45 ปป ขขปนไป และ

ธลรกพจตภดเยลบเสรปอผดา ทภปงแบบชชองทางออฟไลนฑและออนไลนฑ เนดนหลภกบรพการซรพอสภตยฑ จภดสชงตรง

เวลา ใหดคจาปรขกษาแนะนจาหลภงการขาย

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 8,500

หนดา 538 / 587



PS65021378 : โครงการพพฒนาหนตอไมผแปรรรปตจาบลกถดโบสถค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑ ผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช  

Facebook

ใชดโปรแกรม/แอพพลเคชภพน(Application) canva ออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดโบสถฑ หนชอไมดดอง

รายละเออยด : ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช, ยกระดภบมาตรฐานสพนคดา สะอาดถมกหลภก

อนามภย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กลดโบสถฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การแปรรมปหนชอไมดสดเพรพอสรดางงานและรายไดดใหดชลมชน ดดวยการออกแบพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ใหมช ยกระดภบมาตรฐานสพนคดาหนชอไมดดองเนดนสะอาดถมกหลภกอนามภย ขายใหดแกชกลลชมแมชบดาน อายล 

30-45 ปป รดานคดาในชลมชน และธลรกพจรดานอาหาร ทภปงชชองทางออฟไลนฑและออนไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,115

หนดา 539 / 587



PS65021808 : สตงเสรกมและพพฒนาผลกตภพณฑคจากกะลามะพรผาวทจามชอโดยตผนกลผา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชด social media ในการเพพพมชชองทางในการขาย และทจาการตลาด

ใชดอลปกรณฑอพเลลกทรอนพค เชชน สมารฑทโฟน คอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบตชางๆ

แอพพลพเคชภพน ตชางๆ เชชน การบรพหารจภดการดดานบภญชมผชาน Microsoft

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระปลกออมสพน

รายละเออยด : เนรพองจากมะพรดาวแหดงทมพหลชนจากตดน ถดานจาไปขายทมพตลาดจะไดดในราคาทมพตจพาจขง

นจามาแปรรมปเพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบกะลามะพรดาวและใชดเวลาวชางใหดเกพดประโยชนฑ สรดางรายไดด

เพพพมอมกดดวย ซขพงมมการออกแบบผลพตภภณฑฑขดาวของเครรพองใชดจากกะลามะพรดาวอยชางสรดาง

สรรคฑ มมความเปปนเอกลภกษณฑและผลพตดดวยวพธมการทมพมมคลณภาพ ทจาใหดผลพตภภณฑฑจากกะลา

มะพรดาวมมความสวยงาม โดดเดชน และมมราคาทมพสามารถจภบตดองไดด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนสมบมรณฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมอาชมพตจาบลโนนสมบมรณฑ อจาเภอเสพงสาง จภงหวภดนครราชสมมา

ออนไลนค : U2Tตจาบลโนนสมบมรณฑ นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

SWOT Analysis

จลดแขลง 

– ผลพตภภณฑฑเปปนงานฝปมรอทมพมมความโดดเดชนเปปนเอกลภกษณฑ 

-สมาชพกมมความรมดความชจานาญในการสรดางสรรคฑผลงานจากกะลามะพรดาว สามารถตชอยอด

พภฒนาและสรดางมมลคชาไดดสมง

-มมตดนทลนในการผลพตตจพา

จลดอชอน 

– ในชชวง 4 ปปทมพผชาน เจดาของกพจการเปปนผมดดจาเนพนธลรกพจเพมยงคนเดมยว 

-ในชลมชนยภงไมชมมการรวมกลลชมเพรพอเพพพมโอกาสในการสชงเสรพมจากองคฑกรตชางๆ 

-ขาดความรมดความสามารถดดานการตลาด

-กจาลภงการผลพตไมชเพมยงพอตชอความตดองการ

-เงพนทลนคชอนขดางจจากภด

โอกาส 

– ตลาดยภงมมความตดองการสมง

-มมผมดสนภบสนลนและสชงเสรพมองคฑความรมดในการพภฒนาผลพตภภณฑฑ

-มมเทคโนโลยมสารสนเทศทมพเอรปอตชอการโปรโมทสพนคดาไดดงชายยพพงขขปน

อลปสรรค 

– สถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา (โควพด-19) ทจาใหดชลนชนไมชสามารถออกพรปนทมพสชง

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 28,000

หนดา 540 / 587



PS65021844 : สตงเสรกมและพพฒนาผลกตภพณฑคแปรรรปจากเสชถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบกระเปปาใหดเปปนรมปทรงตชางๆ เชชน รมปทรงสมพเหลมพยม รมปทรงหกเหลมพยม เปปนตดน

ออกแบบลวดลายในการทอเสรพอกกใหดมมความทภนสมภย สวยงาม

ออกแบบบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาจากเสรพอกก

รายละเออยด : กระเปปาถรอ,เครรพองใชดตชางๆ เปปนผลพตภภณฑฑจากเสรพอกกทอมรอ มมความเปปน

เอกลภกษณฑ มมวพธมการผลพตทมพมมคลณภาพและความประณมตจขงทจาใหดผลพตภภณฑฑมมความโดดเดชน

จากลายของเสรพอกกและมมสมสภนสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.โนนสมบมรณฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมแมชบดาน บดานโนนสจาราญ ตจาบลโนนสมบมรณฑ อจาเภอเสพงสาง จภงหวภด

นครราชสมมา

ออนไลนค : U2Tตจาบลโนนสมบมรณฑ นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการทจาผลพตภภณฑฑจากเสรพอกก

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจการทจาผลพตภภณฑฑจากเสรพอกก

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการทจาผลพตภภณฑฑจากกะลามะพรดาว นจาเสนอแกชคมชคดาทาง

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 77,000

หนดา 541 / 587



PS65021657 : บออารค แมทซค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

งาม ทภนสมภย และ Hi-Class มมความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดดจรพง ผลพตดดวยความประณมต

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : BR.MAT

รายละเออยด : เสรพอเสรพอผรน (100 cm x 207 cm) ราคา 250 บาทเสรพอพภบ (106 cm x 207 cm) 

ราคา 650 บาทใชดเปปนเบาะปมนอน ปมพรปน ปมนภพง เชชน รองนภพงทานอาหาร ปปคนพก ควรเกลบเสรพอกกใน

ทมพแหดง และไมชเกลบในทมพอภบชรปนเพรพอปปองกภนการเกพดเชรปอรา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานราษฎรฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานราษฎรฑสลขสภนตฑ ต.บดานราษฎรฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

ออนไลนค : ผลพตภภณฑฑสพนคดาจากบดานราษฎรฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน การออกแบบลวดลาย

ใหมชๆ บนเสรพอ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ เชชน Package 

บรรจลภภณฑฑ, ทจาบรรจลภภณฑฑการหชอใหดนชาสนใจ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดเกมพยวกภบสพนคดาหรรอผลพตภภณฑฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการแตชละประเภทใหดมมความนชาสนใจ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 10,700

หนดา 542 / 587



PS65021677 : บออารค แบมค แฮนเมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางกพจกรรมทชองเทมพยวเชพงวภฒนธรรมดดานการผลพตกระเปปาสานพลาสตพก และกพจกรรม

การทจากระเปปาดดวยตนเอง

ประชาสภมพภนธฑผชาน Social Media และใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวย

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาสานจากพลาสตพก

รายละเออยด : กระเปปาสานแตชเดพมเรพพมจากการนจาภมมพปปญญาทดองถพพนดดานการจภกสานวภสดลทมพ

หาไดดจากธรรมชาตพ โดยอาศภยทภกษะฝปมรอดดานการจภกสานของชลมชนในยลคโบราณนจามา

ประยลกตฑ  แตชเนรพองจากวภสดลจากธรรมชาตพในบางครภปงอาจตดองใชดเวลาและหาคชอนขดางยาก ทจา

ใหดกระเปปาสานทมพยภงคงไดดรภบความนพยมเปลมพยนจากวภสดลธรรมชาตพเปปนพลาสตพกแทน ซขพงการใชด

เสดนพลาสตพกสามารถทจาไดดงชายกวชาเพราะมมความอชอนนพพม เหนมยว ยรดหยลชนไดดดม สามารถหภก

พภบไดด วภสดลมมความคงทน ทจาใหดสานไดดงชายและรวดเรลว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.บดานราษฎรฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เพลพนวพภา ตะกรดาสาน

ออนไลนค : เพลพนวพภา ตะกรดาสาน

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน  อาจจะตกแตชง

สายกระเปปาโดนใชดผดาผมก  

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ เชชน ตกแตชง

เพดนทฑลวดลาย, ทจาบรรจลภภณฑฑการหชอใหดนชาดขงดมด

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดเกมพยวกภบสพนคดาหรรอผลพตภภณฑฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 76,700

หนดา 543 / 587



PS65017520 : โครงการพพฒนาผลผลกตทางการเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ตมดปปอปคอรฑน

เครรพองซมลฝากระปลก

เตาทอดไฟฟปา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Crispy Daily

รายละเออยด : ขดาวโพดคภพว เปปนของวชางหรรอขนมขบเคมปยวทมพไดดรภบความนพยมอยชางมาก 

สามารถรภบประทานไดดทลกชชวงเวลา ซขพงสารอาหารถรอวชามมคลณประโยชนฑอยชางมาก สามารถนจา

ไปผสมกภบรสชาตพตชางๆ เพรพอใหดไดดรสชาตพใหมชๆของขดาวโพดคภพว เชชน รสชาตพทลเรมยน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 5 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหามกลฏราชวพทยาลภย

ต.สระตะเคมยน อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคน ไมชจจากภดเพศและวภย 

Customer Relationships – มมการตพดตามความพขงพอใจจากลมกคดาถขงรสชาตพและความทภน

สมภยของสพนคดา วชาหลภงจากไดดเหลนและรภบประทานแลดวรมดสขกเปปนอยชางไร มมความพขงพอใจในระดภบ

ใด และตดองการใหดเพพพมเตพมหรรอเปลมพยนแปลงในสชวนใดของสพนคดาหรรอไมช

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook U2T ตจาบลสระตะเคมยน อจาเภอเสพงสาง จภงหวภด

นครราชสมมา, ตลาดนภดในพรปนทมพ TikTok: U2T ตจาบลสระตะเคมยน, IG: U2T ตจาบลสระตะเคมยน

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอรสชาตพใหมชทมพทลกเพศทลกวภยสามารถทานไดด 

และมมแพคเกจจพปงทมพดขงดมดความสนใจ 

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการคภดสรรวภตถลดพบทมพไดดมาตรฐาน สมชการผลพตทมพถมก

สลขลภกษณะและปลอดภภย

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย สมตรเฉพาะ วภตถลดพบทมพไดดมาตรฐาน 

แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชาย

สพนคดา

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมม เกษตรอจาเภอ

เสพงสาง พภฒนาชลมชนอจาเภอเสพงสาง มหาวพทยาลภยมหามกลฎราชวพทยาลภย สจานภกงานการศขกษา

นอกระบบและการศขกษาตามอภธยาศภยอจาเภอสพงสาง

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ ตดนทลนดดานเทคโนโลยมการผลพต คชา

บรรจลภภณฑฑ คชาการตลาด คชาแรงและคชาสาธารณมปโภคตชางๆ 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,600

หนดา 544 / 587



PS65048106 : โครงการพพฒนาแหนมเหมดจากตจาบลสรตความยพถงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองแลปถลง

เครรพองปปพ น

หมดอตดมไฟฟปา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหลดอรชอยเดลด

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑทมพทจาจากเหลดทมพบรพโภคไดด เชชน เหลดนางฟปา เหลดนางรม เหลดหอม เหลด

เปปาฮรปอ เหลดหมหนมดจา นจามาลดางและตภดแตชงตามตดองการ เตพมเกลรอ ขดาวสลก กระเทมยม ผสมใหด

เขดากภน อาจเตพมนจปาตาล หนภงหมมตดมสลก พรพกสด หรรอพรพกไทย หชอเปปนมภด หรรอบรรจลในภาชนะ

บรรจลทมพเหมาะ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 8 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหามกลฏราชวพทยาลภย

ต.สระตะเคมยน อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Customer Segment - กลลชมลมกคดาเปปนกลลชมคน ไมชจจากภดเพศและวภย 

Customer Relationships – มมการตพดตามความพขงพอใจจากลมกคดาถขงรสชาตพและความทภน

สมภยของสพนคดา วชาหลภงจากไดดเหลนและรภบประทานแลดวรมดสขกเปปนอยชางไร มมความพขงพอใจในระดภบ

ใด และตดองการใหดเพพพมเตพมหรรอเปลมพยนแปลงในสชวนใดของสพนคดาหรรอไมช

Channels – จภดจจาหนชายผชาน Facebook U2T ตจาบลสระตะเคมยน อจาเภอเสพงสาง จภงหวภด

นครราชสมมา, ตลาดนภดในพรปนทมพ TikTok: U2T ตจาบลสระตะเคมยน, IG: U2T ตจาบลสระตะเคมยน

Value Propositions - คลณคชาทมพลมกคดาจะไดดรภบ ครอรสชาตพใหมชทมพทลกเพศทลกวภยสามารถทานไดด 

และมมแพคเกจจพปงทมพดขงดมดความสนใจ 

Key Activities - กระบวกการผลพต เรพพมจากการคภดสรรวภตถลดพบทมพไดดมาตรฐาน สมชการผลพตทมพถมก

สลขลภกษณะและปลอดภภย

Key Resources – ทรภพยากรในการผลพตประกอบไปดดวย สมตรเฉพาะ วภตถลดพบทมพไดดมาตรฐาน 

แรงงานทมพใชดในการผลพตซขพงเปปนแรงงานและสมาชพกในชลมชน การตลาดและการจภดจจาหนชาย

สพนคดา

Key Partners – ในสชวนของผมดเกมพยวใหดการสนภบสนลนและผมดเกมพยวขดองในธลรกพจ จะมม เกษตรอจาเภอ

เสพงสาง พภฒนาชลมชนอจาเภอเสพงสาง มหาวพทยาลภยมหามกลฎราชวพทยาลภย สจานภกงานการศขกษา

นอกระบบและการศขกษาตามอภธยาศภยอจาเภอสพงสาง

Cost Structure – ตดนทลนจะประกอบไปดดวย คชาวภตถลดพบ ตดนทลนดดานเทคโนโลยมการผลพต คชา

บรรจลภภณฑฑ คชาการตลาด คชาแรงและคชาสาธารณมปโภคตชางๆ 

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 3,000

หนดา 545 / 587



PS65007492 : สบรตสมถนไพรตจาบลสถขไพบรลยค

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

มะขามเปปนสมลนไพรชนพดหนขพงทมพมมสรรพคลณในการใชดบจารลงผพวพรรณ ซขพงมมกรด AHA (Alpha 

hydroxyl acids) ทมพชชวยผลภดเซลลฑผพวทมพตายไปแลดวทจาใหดผพวถมกสรดางขขปนมาใหมชและทจาใหด

กระจชางใสกวชาเดพม นอกจากนมปมะขามยภงเปปนอาหารผพวชภปนดม เพราะอลดมไปดดวยวพตามพน A B2 

C ฟอสฟอรภส โปรตมน  แคลเซมยม กรดซพตรพก และกรดทาทารพค ทมพเปปนตภวชชวยสจาคภญในการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Supai boon herb soap liquid

รายละเออยด : สบมชเหลวสมลนไพรมะขาม ขมพปน นจปาผขปงปปา โดยใชดวภตถลดพบจากชลมชน ซขพงอลดมไป

ดดวยกรดอพนทรมยฑหลายชนพดและมมวพตามพน C และ AHA ทมพชชวยบบจารลงผพวผรรณใหดผชองใส ชชวย

ผลภดเซลลฑผพว ลดความหมองคลจปา ลดจลดดชางดจา ขจภดแบคทมเรมยอภนเปปนสาเหตลของกลพพนตภว 

ชจาระไขมภน และสพพงสกปรกทมพตกคดางในรมขลมขน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สลขไพบมลยฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

Supai boon herb soap liquidสบมชเหลวสมลนไพรใชดวภตถลดพบจากชลมชนครอมะขามขมพปนนจปาผขพงปปา

อลดมไปดดวยกรดอพนทรมยฑวพตามพน CและAHAทมพชชวยบบจารลงผพวผรรณใหดผชองใสกลลชมเปปาหมายครอ

นภกเรมยนและคนวภยทจางาน เรพพมแรกขายในพรปนทมพตจาบลสลขไพบมลยฑและขยายชชองทางการตลาดออ

นไลนฑ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,000

หนดา 546 / 587



PS65007880 :  นจนายาลผางจานสมถนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook Fan Page Sukpaiboon Herb

การพภฒนาชชองทางจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล และชลมชนในทดองถพพน

การสกภดนจปามะกรมด โดยนจาผลมะกรมดมาลดางใหดสะอาด พภกไวดใหดแหดง จากนภปนนจาผลมะกรมดมา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : Sukpaiboon herb dishwashing

รายละเออยด : • นจปายาลดางจานเปปนสารสกภดจากสมลนไพรมะกรมดสด • ขจภดคราบสพพง

สกปรก และกลพพนอาหารไดดดม • ไมชมมสารตกคดาง ไมชระคายเครอง ไมชแพด ทจาใหดมรอนลชม •

กลพพนหอมสะอาด สดชรพนจากสมลนไพร สรดางงาน สรดางรายไดดใหดกภบคนในชลมชน และทดอง

ถพพน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.สลขไพบมลยฑ อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑ sukpaiboon herb dishwashingเปปนนจปายาลดางจานสมลนไพรมะกรมดโดยปรภบสมตร

เพพพมสารสกภดจากสมลนไพรมะกรมดสดทมพมมอยมชในทดองถพพนปรภบเปลมพยนบรรจลภภณฑฑและสรดางตราสพน

คดา มมคลณสมบภตพขจภดคราบไดดดมลดการระคายเคมยง ไรดสารตกคดางเหมาะกภบกลลชมแมชบดานทมพรภก

สลขภาพ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 547 / 587



PS65021621 : คถกกอนทถเรอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

มมการใชดเครรพองมรอทางเทคโนโลยมทมพทภนสมภยในการผลพตสพนคดา

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ เชชน  Line Facebook

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลพตการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : คลกกมปทลเรมยน

รายละเออยด : คลกกมปทลเรมยนมมการใชดวภตถลดพบจากธรรมชาตพไมชมมการใสชสารกภนเสมยไมชมมสพพงแปลก

ปลอมหรรอสพพงปนเปปป อนและมมการเกลบรภกษาคลกกมปโดยใชดภาชนะทมพสะอาดแหดงปปดสนพทมพดชพด

เรมยบรดอยเปปนสพนคดาทมพสามารถบรพโภคเปปนอาหารระหวชางมรปอใชดในการจภดเลมปยงสภมมนาฯลฯ

บรรจลใสชภาชนะปรพมาณ200กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เสพงสาง อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ขนม ปปง ปปง

ออนไลนค : ขนม ปปง ปปง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนจภดหาวภตถลดพบในการผลพตคลกกมปทลเรมยน

วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม 

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

กภนยายน 2565

ผลพตสพนคดาและจภดหนชายในรมปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาดผชานแพลตฟอรฑม Social Media

แผนการขาย

ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

วางแผนโฆษณาสพนคดาผชานสรพอออนไลนฑ

ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Instagram Tiktok ฯลฯ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 548 / 587



PS65021649 : กระเปปาสานสวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาผลพตภภณฑฑชลมชน ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑดดวยองคฑความรมดและนวภต

กรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และ Hi-Class มมความหลากหลาย ใชดประโยชนฑไดด

จรพง ผลพตดดวยความประณมต

เพพพมชชองทางการขาย ดดวยการออกตลาด จจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ เชชน 

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาสานสวย

รายละเออยด : ระเปปาสานเชรอกพลาสตพกแมชบดานดงเยลน อ.เสพงสาง ไดดมมการออกแบบเปปน

กระเปปาเชรอกหลายรมปแบบ หลายขนาด และตกแตชงสวยงาม ไมชวชาจะเปปน กระเปปาเชรอกถรอ

แบบใหมชทภนสมภย ตะกรดาใสชของ หรรอ ทมพใสชแกดวนจปาทจาดดวยเสดนพลาสตพก ซขพงการใชดเสดนพลาสตพก

สามารถทจาไดดงชายเพราะมมความอชอนนพพม เหนมยว ยรดยลชนไดดดม สามารถหภกพภบไดด วภสดลมมความคง

ทน ทจาใหดสานไดดงชายและรวดเรลว

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.เสพงสาง อ.เสพงสาง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมสตรมแมชบดานดงเยลน เสพงสาง

ออนไลนค : กระเปปาสานเชรอกพลาสตพกแมชบดานดงเยลน เสพงสาง

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระเปปาสานพลาสตพกใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย ใหดมม

ความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมวพสาหกพจกระเปปาสารเชรอกพลาสตพกแมชบดานดง

เยลน

กภนยายน 2565

- ขยายชชองทางการตลาดผชานแพลตฟอรฑม Social Media

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดเวลาในการสรดางผลผลพตเพรพอจภดจจาหนชายสพนคดา / บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 549 / 587



PS65026440 : ผลกตภพณฑคจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการโปรโมทสพนคดาผชานสรพอออนไลนฑ

สรดางชชองทางการขายออนไลนฑ ( เพจFacebook

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สลชมโคมไฟไมดไผช

รายละเออยด : การนจาไมดไผชมาจภกสานใหดเปปนผลพตภภณฑฑ พภฒนาสลชมไกชใหดเปปนสลชมโคมไฟโดยการ

ยชอขนาดสลชมใหดมมขนาดเลลกลงและเพพพมหลอดไฟ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ไทยเจรพญ อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : รดานเปปป ลญาโอทลอป จ.สระแกดว และ รดานเจรพญทรภพยฑ จ.อลบลราชธานม

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลไทยเจรพญ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

• วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑจภกรสานไมดไผชใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน สลชมโคมไฟ 

สลชมประดภบ เครรพองใชดภายในบดาน

• วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

• ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

• ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

• ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการจภกรสานไมดไผช

• ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมหภตถกรรมจภกรสานไมดไผชบดาน

กภนยายน 2565

• ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

• ขยายชชองทางการตลาด

• ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 550 / 587



PS65027263 : ผลกตภพณฑคจพกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการโปรโมทสพนคดาผชานสรพอออนไลนฑ

สรดางชชองทางการขายออนไลนฑ ( เพจFacebook

การออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ลอบดภกปลา หรรอลอบประดภบ

รายละเออยด : ปากลอบดภกปลา ขนาด 7,9,11,12 นพปว และมมความยาว ขนาด 16,24,31,37 นพปว 

ลอบดภกปลาแตชละอภนมมขนาดทมพแตกตชางกภน ในสชวนของลอบประดภบเปปนสพนคดาทมพมมการยชอ

ขนาดลงมาจากปกตพ ใชดในการประดภบตกแตชงภายในบดาน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ไทยเจรพญ อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมหภตถกรรมสลชมโคมไฟไมดไผชบดาน   ตจาบลไทยเจรพญ อจาเภอหนองบลญมาก จภงหวภด

นครราชสมมา

ออนไลนค : U2T for BCG ตจาบลไทยเจรพญ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

กรกฎาคม 2565 

• วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑจภกรสานไมดไผชใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย เชชน สลชมโคมไฟ 

สลชมประดภบ เครรพองใชดภายในบดาน

• วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

• ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

• ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

• ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการจภกรสานไมดไผช

• ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมหภตถกรรมจภกรสานไมดไผชบดาน

กภนยายน 2565

• ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

• ขยายชชองทางการตลาด

• ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 0

หนดา 551 / 587



PS65011024 : ขผาวเกรอยบผพกหวานปปา ตจาบลบผานใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑ ในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

facebook fan page

การนจาผภกหวานปปามาแปรรมปเปปนขดาวเกรมยบเพรพอเพพพมมมลคชา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเกรมยบผภกหวานปปา ตจาบลบดานใหมช

รายละเออยด : การนจาเอาผภกหวานปปาพรปนบดานทมพเปปนจลดแขลงของชลมชนมาสรดางมมลคชาใหดสมงขขปน 

ทจาใหดเปปนสพนคดาทมพแปรรมปใหดนชาสนใจมากขขปน เนรพองจากมมรสชาตพหวานอรชอย และมมสรรพคลณ 

รภกษาแผล บรรเทาอาการปวดในขดอ แกดปวดหภว แกดปวดทดอง ฤทธพธเยลนทมพมมในรากของผภกหวาน

ปปา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานใหมช อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การนจาเอาผภกหวานปปาพรปนบดานทมพเปปนจลดแขลงของชลมชนมาสรดางมมลคชาใหดสมงขขปน ทจาใหดเปปนสพนคดาทมพ

แปรรมปใหดนชาสนใจมากขขปน เนรพองจากมมรสชาตพหวานอรชอย และมมสรรพคลณ รภกษาแผล บรรเทา

อาการปวดในขดอ แกดปวดหภว แกดปวดทดอง ฤทธพธเยลนทมพมมในรากของผภกหวานปปา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 5,125

หนดา 552 / 587



PS65011208 : นจนาพรกกซตาเลชอด ตจาบลบผานใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาใบจากจากตดนซชาเลรอดมาแปรรมปเปปนนจปาพรพกซชาเลรอด เพรพอเพพพมใหดมมลคชาสมงขขปนและเปปน

สพนคดาในชลมชน

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

facebook fan page

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกซชาเลรอด ตจาบลบดานใหมช

รายละเออยด : ใบจากตดนซชาเลรอดทมพมมยอดอชอน ทมพมมรสเปรมปยว ฝาดเผลดรชวมกภน สามารถนจามา

รภบประทานไดด มมสรรพคลณบจารลงเลรอด แกดวพงเวมยน เปปนผภกพรปนบดานทมพมมสารอนลมมลอพสระสมง และ

สามารถลดและยภบยภปงเซลลฑมะเรลงไดดดม จขงนจามาแปรรมปเปปนนจปาพรพกเพรพอเพพพมมมลคชา

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.บดานใหมช อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ใบจากตดนซชาเลรอดทมพมมยอดอชอน ทมพมมรสเปรมปยว ฝาดเผลดรชวมกภน สามารถนจามารภบประทานไดด มม

สรรพคลณบจารลงเลรอด แกดวพงเวมยน เปปนผภกพรปนบดานทมพมมสารอนลมมลอพสระสมง และสามารถลดและ

ยภบยภปงเซลลฑมะเรลงไดดดม จขงนจามาแปรรมปเปปนนจปาพรพกเพรพอเพพพมมมลคชา

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 7,500

หนดา 553 / 587



PS65008055 : สตงเสรกมการทจาพรกกแกงโฮมเมด ตจาบลลถงเขวผา ตามแนวหลพกปรพชญาเศรษฐกกจพอเพอยง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบโลโกดสพนคดาผชานโปรแกรมการออกแบบโลโกดสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

facebook fanpage ตลาดออนไลนฑ ณ ลลงเขวดา

ใชดโซเชมยลมมเดมยเพรพอการโปรโมทสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกตง พรพกแกง ลลงเขวดา

รายละเออยด : พรพกแกงเปปนสพนคดาประเภทอาหาร ใชดเปปนเครรพองปรลงรสในอาหาร  เพพพมรสชาตพ

เผลด และเพพพมความเขดมขดนในอาหาร เพรพอใหดอาหารมมรสชาตพดม สมสภนนชารภบประทานขขปน จจาหนชาย

ในราคา เรพพมตดนกพโลกรภมละ 100-200 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ลลงเขวดา อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

พภฒนาพรพกแกง โดยจภดทจาบรรจลภภณฑฑ สลากสพนคดาใหดมมความทภนสมภย และมมความหลายหลาย

มากขขปน และเพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ ในแพลตฟอรฑมตชางๆ เชชน 

facebook shoppee lazada จภดทจาสรพอเพรพอประชาสภมพภนธฑผลพตภภณฑฑใหดเปปนทมพรมดจภกมากขขปน และ

คพดคดนพภฒนาสมตรใหมชๆ เพรพอขยายตลาดตามความตดองการของผมดบรพโภค

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 4,500

หนดา 554 / 587



PS65010181 : การสตงเสรกมการแปรรรปผลกตภพณฑคขผาวตพงแผตนดกบเพชถอเพกถมมรลคตา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การพภฒนาชชองทางการจภดจจาหนชายโดยใชดการตลาดดพจพทภล

ใชดโปรแกรมคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราสพนคดา

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook  และ Line

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวตภงแผชนดพบตจาบลลลงเขวดา

รายละเออยด : จจาหนชายขดาวตภง แผชนดพบ ขดาวหอมมะลพแทด100% ทภปงปลมกและ สชง ราคาถมก แผชน

เรมยบ แผชนงอไมชปนกภนคชะ  หอม กรอบ อรชอย ลภกษณะของแผชนเรมยบขนาด 7.50 cm กก. 55 

บาท แผชนดพบ     1 กพโล ไดดประมาณ 185 ชพปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ลลงเขวดา อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ขดาวตภงแผชนดพบ เปปนอาหารเพรพอสลขภาพเหมาะสจาหรภบทลกเพศทลกวภย กพนเปปนอาหารวชางหรรอแทน

ขนมขบเคมปยวไดดแบบไมชตดองกลภวอดวน สะอาด ปลอดภภย ผชานการคภดสรร

 มมรสชาตพหอมมภน ระยะแรกเปปนการผลพตเพมยงแผชนดพบเทชานภปน ตชอมามมการผลพตแผชนสลกดดวย

สามารถรภบประทานไดดเลย

พภนธกพจ

1. คภดสรรเฉพาะวภตถลดพบสดใหมช คลณภาพดม

2. แหลชงผลพตถมกสลขลภกษณะ ไดดมาตรฐาน

3. สชงถขงผมดบรพโภคโดยคงคลณภาพความสด สะอาด ปลอดภภย

เปปาหมาย

ระยะเวลา 1 ปป สรดางแบรนดฑและบรรจลภภณฑฑใหดเปปนทมพรมดจภกในจภงหวภดนครราชสมมา เพพพมยอดขาย 

100 % 

ระยะเวลา 3-5 ปป เพพพมชนพดของผลพตภภณฑฑ และนจาผลพตภภณฑฑสมชผมดบรพโภคในเขตภาคตชางๆ เพพพม

ยอดขาย 300 % 

ระยะเวลา 5 ปป เพพพมเทคโนโลยมใหดผลพตภภณฑฑ และนจาผลพตภภณฑฑออกสมชประชาคมโลก

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 555 / 587



PS65030271 : สารภอแกงเผมด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การใชดกระบวนการทจาอาหารแชชแขลงมาชชวยเพพพมอายลการเกลบรภกษา และลดการเสรพอมเสมย

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

การพภฒนาผลพตภภณฑฑ และบรรจลภภณฑฑ เพรพอเพพพมจลดสนใจเพพพมชชองทางการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงเผลดสารภม (สารภมแกงเผลด)

รายละเออยด : นจปาพรพกขนาด 0.5 กพโลกรภม “พรพกแกง” ทมพมมสชวนผสมของสมลนไพรหลากหลาย

ชนพดมาใชดใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด โดยนพยมนจามาประกอบอาหารในเมนมตชางๆ และพรพกแกงยภง

มมสรรพคลณทางยาโดดเดชนในแงชคลณประโยชนฑทางโภชนาการและปปองกภนโรคภภยตชาง ๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สารภม อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกแกงเผลดนภวสารภม

ออนไลนค : พรพกแกงเผลดสารภม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

SWOT Analysis 

จลดแขลง : ในชลมชนมมวภตถลดพบทมพใชดเปปนสชวนประกอบในการทจานจปาพรพกอยมชหลายชนพด อาทพ เชชน 

หอม กระเทมยม ขชา ตะไครด ใบมะกรมด และยภงมมเนรปอสภตวฑทมพเปปนสชวนประกอบในการทจานจปาพรพกเชชน 

ปลาจากแหลชงนจปาธรรมชาตพในชลมชน ซขพงวภตถลดพบเหลชานมปสามารถนจามาแปรรมปเพรพอเพพพมมมลคชาและ

สรดางเปปนรายไดดเสรพมใหดกภนคนในชลมชนไดด

จลดอชอน : การทจาโครงการครภปงนมปอาจจะมมการพภฒนาในเรรพองของรสชาตพระดภบกลางและ

บรรจลภภณฑฑของนจปาพรพก เพรพอทมพจะดขงดมด และจมงใจใหดผมดบรพโภคสนใจในผลพตภภณฑฑนมปมากยพพงขขปน พบ

วชาชลมชนเปปนคนสมงวภย อาจยภงขาคความรมดความเชมพยวชาญในการประชาสภมพภนธฑ รวมไปถขงการ

เผยแผชผลพตภภณฑฑผชานทางออนไลนฑ การทจาโครงการครภปงนมปอาจจะมมการพภฒนาในเรรพองของรส

ชาตพระดภบกลางและบรรจลภภณฑฑของนจปาพรพก เพรพอทมพจะดขงดมด และจมงใจใหดผมดบรพโภคสนใจใน

ผลพตภภณฑฑนมปมากยพพงขขปน

โอกาส: มมทมมจากมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารมมาสนภบสนลนใหดคจาแนะนจาและสชงเสรพมองคฑความ

รมดใหดกภบคนในชลมชนเพรพอใหดพภฒนาผลพตภภณฑฑใหดสรดางรายไดดตชอไปไดดอยชางมภพนคงและยภพงยรนแมดวชา

โครงการนมปจะจบไปแลดวกลตาม 

อลปสรรค: ระยะเวลาในการทจาโครงการคชอนขดางมมจจากภด และดดวยสถานการณฑโควพด-19 ทมพมม

การแพรชระบาดอยมชในขณะนมป สชงผลใหดการลงพรปนทมพจรพงเพรพอพภฒนาการตลาดใหดเปปดกวดางมากขขปน 

ทจาไดดยากขขปนตามสถานการณฑการแพรชระบาดไวรภสโคโรนา (โควพด-19) ทจาใหดชลนชนไมชสามารถ

ออกพรปนทมพสชงเสรพมการตลาดไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 13,000

หนดา 556 / 587



PS65030273 : นพกเกมตจากพชช

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การนจาวภตถลดพบเหลรอทพปงมาเพพพมมมลคชาใหดเปปนนภกเกลตปลอดเนรปอสภตวฑ /การใชดกระบวนการทจา

อาหารแชชแขลงมาชชวยเพพพมอายลการเกลบรภกษาเพรพอเพพพมชชองทางการตลาด

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Upcycle (การรมไซเคพลแบบทมพทจาใหดคลณคชาเพพพมขขปน)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เนรปอสเตลกและนภกเกลตจากพรช

รายละเออยด : นภกเกลตจากพรช 100% ทจาจากซภงขนลน ไมชมมสชวนผสมของเนรปอสภตวฑมมใยอาหาร

สมง ไขมภนตจพา คลอเลสเตอรอลตจพา โซเดมยมตจพา เปปนอาหารทางเลรอกเพรพอสลขภาพ ขายในรมป

แบบอาหารแชชแขลงพรดอมปรลง สามารถอลชนรดอนและทานไดดทภนทม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.สารภม อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : Meat Free Plant Based 100%

ออนไลนค : Meat Free Plant Based 100%

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑ

- พภฒนาผลพตภภณฑฑตดนแบบ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของการทจาผลพตภภณฑฑเนรปอเทมยมจากซภงขนลน

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการ  แตชละประเภทใหดมมความนชาสนใจมากยพพงขขปน

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 39,500

หนดา 557 / 587



PS65022303 : พรกกแกงเผมดพรผอมปรถง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

2. การระบลองคฑประกอบทางเคมมทมพมมคลณคชาาทางโภชนาการของสพนคดา

1. การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพทภนสมภย โดยเนดนการกจาจภดออกซพเจน และการเตพมสารปปองกภน

เชรปอจลลพนทรมยฑจากธรรมชาตพ

3. ตรวจวพเคราะหฑคลณภาพทางจลลชมววพทยา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงเผลดพรดอมปรลง

รายละเออยด : เครรพองแกงปรลงสจาเรลจครบเครรพองลงตภว สมตรดภปงเดพม ประกอบไปดดวยสมลนไพร

ทมพมมสรรพคลณทางยาทภปงสพปน ไมชมมสารกภนเสมย บรรจลสนพท เกลบอลณหภมมพแชชเยลน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองตะไกด อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกแกงเผลดพรดอมปรลง แซบตะไกด

ออนไลนค : พรพกแกงเผลดพรดอมปรลง แซบตะไกด

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของการทจาพรพกแกงเผลด

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบผลพตภภณฑฑตดนแบบเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการ นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการ

ดจาเนพนธลรกพจเพพพมเตพม

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 45,000

หนดา 558 / 587



PS65022349 : ขนถนกรอบอบเนย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบสพนคดาใหดมมความหลากหลายดดานรสชาตพในหนขพงบรรจลภภณฑฑ

การออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพทภนสมภย บรรจลแบบปปดสนพทและเตพมสารดมดความชรปน เพรพอใหดสพนคดา

สามารถยรดอายลการเกลบรภกษาไดดนานขขปน

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขนลนกรอบอบเนย

รายละเออยด : การคภดสรรขนลนเนรปอแนชนทอดในระบบปปดแบบสลญญากาศนจปามภนนดอยทจาใหดไดด

ชพปนขนลนทมพสลกทภพวถขงยภงคงกลพพนรสชาตพไวดอยชางดมและไมชมมสารกภนเสมย ขนาด1กพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองตะไกด อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : สลทธพดา ศรมสม

ออนไลนค : สลทธพดา ศรมสม

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑ

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของการทจาขนลนกรอบอบเนย

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบผลพตภภณฑฑตดนแบบเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

จดจจาแลดวความประทภบ

- ออกแบบกพจกรรมการเรมยนรมดการ นจาเสนอแกชคมชคดาทางธลรกพจเพรพอขยายชชองทางในการ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 35,000

หนดา 559 / 587



PS65002309 : ผลกตภพณฑคแปรรรปจากมพลเบอรครอถ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การปรภบปรลงกระบวนการผลพต และยรดอายลการเกลบรภกษา

การสชงเสสรพมการตลาดออนไลนฑ

การออกแบบโลโกด ปรภบเปลมพยนบรรจลภภณฑฑเพรพอจจาหนชายและการจภดสชง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : มายเบอรฑรมพ

รายละเออยด : - ผลพตภภณฑฑแปรรมปจากลมกหมชอน หรรอมภลเบอรมพ ทมพปลมกแบบปลอดสารพพษ นจา

มาทจาเปปนนจปามภลเบอรฑรมพเขดมขดน100% เกลบไดด6เดรอน(ไมชตดองแชชเยลน) และมภลเบอรฑรมพหยม3รส รส

ชาตพ เผลด เปรมปยว หวาน กลมกลชอม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยวงษฑชวลพตกลล

ต.หนองบลนนาก อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมเกษตรพอเพมยง ตจาบลหนองบลนนาก

ออนไลนค : กลลชมเกษตรพอเพมยง ตจาบลหนองบลนนาก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กลลชมวพสาหกพจชลมชนกลลชมเกษตรพอเพมยงตจาบลหนองบลนนาคมมเกษตรกรทมพปลมกมภลเบอรฑรมพเปปน

จจานวนมากอจขงไดดมมการคพดถขงการแปรรมปจากมภลเบอรฑรมพเปปน นจปามภลเบอรฑรมพเขดมขดน100% และ

มภลเบอรฑรมพหยม3รส เนรพองจากเปปนผลพตภภณฑฑทมพรภบประทานงชาย และสามารถเขดาถขงไดดทลกเพศทลก

วภย เพรพอเพพพมรายไดดใหดกภบสมาชพกกลลชมฯ รวมไปถขงชาวบดาน เกษตรกร ต.หนองบลนนาก ไดดใน

อนาคต

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 560 / 587



PS65002335 : พพฒนาผลกตภพณฑคจากพรกกเหลชองอกนโด

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การออกแบบโลโกด ฉลากสพนคดาา และปรภบเปลมพยนบรรจลภภณฑฑเพรพอการจจาหนชาย

การปรภบปรลงผลพตภภณฑฑและกระบวนการผลพต

การตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แซชบซมปด ณ หนองบลนนาก

รายละเออยด : -ผงหมภก ซขพงตภวพรพกเหลรองจะมมความหอมกวชาพรพกชนพดอรพนๆ สามารถนจามา

หมภกหมม  ผสมผงหมชาลชา โรยเนรปอสเตลก ลาบ กดอย นจปาจพปมคอหมมยชาง ฯลฯ -พรพกแกงเหลรองทมพมม

รสชาตพทมพเผลดหอมเปปนเอกลภกษณฑ สามารถนจามาประกอบอาหารไดดหลากหลายเมนม ไมชวชาจะ

เปปนการผภดหรรอแกงซขพงจะทจาใหดมมรสชาตพจภดจดานและมมกลพพนหอมนชาทานยพพงขขปน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยวงษฑชวลพตกลล

ต.หนองบลนนาก อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมวพสาหกพจชลมชนพลภงปปญญา ต.หนองบลนนาก

ออนไลนค : ผลพตภณฑฑพรพกเหลรองอพนโด แซชป ซมด ณ หนองบลนนาก

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

เปปนการนจาพรพกเหลรองอพนโดซขพงเปปนวภตถลดบหลภกทมพปลมกในทดองถพพนมาแปรรมป เพรพอเพพพมมมลคชามาก

ขขปน ทจาเปปนผงหมภก และทจาพรพกแกง ซขพงตภวพรพกเหลรองอพนโดจะมมความหอมกวชาพรพกชนพดอรพนๆ 

เพพพมรสเผลด แซชบ ซมปดมากยพพงขขปน  และยภงมมพรพกแกงเหลรองทมพมมรสชาตพทมพเผลดหอมเปปนเอกลภกษณฑ 

สามารถนจามาประกอบอาหารไดดหลากหลายเมนม โดยกลลชมลมกคดาเปปาหมายครอ ประชาชนทภพวไป ผมด

ประกอบการรดานอาหาร

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 561 / 587



PS65021913 : นจนาพรกกกลผวยกรอบ บผานเจรกญสถข หนองไมผไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

มมประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online

มมการออกแบบบรรจลภภณฑฑเพรพอลดการสภมผภสของออกซพเจนและแสง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาพรพกกลดวยกรอบ บดานเจรพญสลข หนองไมดไผช

รายละเออยด : นจปาพรพกกลดวยสดมอบกรอบ ทมพมมรสชาตพเปรมปยวเลลกนดอย และมมความกรอบคลดาย

กภบมภนฝรภพง ขนาด 100 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองไมดไผช อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เจรพญสลข ผลพตภภณฑฑผลไมดแปรมป

ออนไลนค : เจรพญสลข ผลพตภภณฑฑผลไมดแปรมป

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบพภฒนาสพนคดา

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมคลณภาพทมพไดดมาตรฐาน มมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวย

งาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการแปรรมปกลดวย ของกลลชมวพสาหกพจของชลมชนบดาน

เจรพญสลข

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมแปรรมปกลดวยบดานเจรพญสลข

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบผลพตภภณฑฑตดนแบบนจปาพรพกกลดวยกรอบเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและ

บรพการ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 200,000

หนดา 562 / 587



PS65026274 : กลผวยสผมอบหนองไมผไผต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

มมการออกแบบบรรจลภภณฑฑทมพปปองกภนออกชพเจนและแสง

มมการนจากลดวยทมพทอดแลดวมาอบเพรพอสลภดนจปามภน เพรพอเกลบรภกษาไวดไดดนาน

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยสดมอบหนองไมดไผช

รายละเออยด : กลดวยสดมอบกรอบรสชาตพสมลนไพร โดยมมการเตพมสมลนไพรจากทดองถพพนเขดาไป 

ขนาด 100 กรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.หนองไมดไผช อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : เจรพญสลข ผลพตภภณฑฑผลไมดแปรมป

ออนไลนค : เจรพญสลข ผลพตภภณฑฑผลไมดแปรมป

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบพภฒนาสพนคดา

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมคลณภาพทมพไดดมาตรฐาน มมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวย

งาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมศมนยฑการเรมยนรมดการแปรรมปกลดวย ของกลลชมวพสาหกพจของชลมชนบดาน

เจรพญสลข

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมแปรรมปกลดวยบดานเจรพญสลข

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

- ใชดกลยลทธฑ Infuencer Marketing ในการสรดางการรภบรมด และสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจ

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑเพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดาและบรพการ

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 20,000

หนดา 563 / 587



PS65017638 : เรชถองของกลผวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เตาแกตส (ใชดแทนเตาถชาน)

เครรพองซมลปากถลง

เครรพองสไลดฑกลดวย

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบ

รายละเออยด : พภฒนากล�วยฉาบให�มมหลากหลายรสชาตพ พภฒนา Packaging ให�มมความ

โดนเด�นและใช�เป�นของฝาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหามกลฏราชวพทยาลภย

ต.หนองหภวแรต อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ผลพตภภณฑ�เดพม กล�วยฉาบเป�นอาหารแปรรมป ทมพรวมกลล�มจภดทจากพจกรรมในหมม�บ�าน เป�

นรสชาตพดภปงเดพมและมมบรรจล

ภภณฑ�ทมพไม�น�าดขงดมดต�อการซรปอสพนค�า

ผลพตภภณฑ�ใหม� พภฒนาผลพตภภณฑ�เดพมให�มมรสชาตพเพพพมขขปนโดยการซรปอวภตถลดพบเพพพมเตพม เพรพอ

ปรภบเปลมพยนรสชาตพให�มม

ความหลากหลาย เช�น รสปาปรพก�า รสเคลม รสหวาน รสหม�าล�า และออกแบบบรรจลภภณฑ�

ให�น�าสนใจโดยการ

ปรภบเปลมพยนบรรจลภภณฑ�เดพมให�เป�นแบบถลงฟอยด�ซพปลลอคเพรพอให�มมการถนอมอาหารมาก

ขขปน และเพพพมโลโก�ของ

ผลพตภภณฑ�ให�มมมมลค�ามากยพพงขขปน

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 564 / 587



PS65041117 : โครงการผพกปลอดสารพกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองปปพ นผภกใหดแหดง

ระบบ smart farmเปปนการทจางานระบบอภตโนมภตพหรรอสภพงการดดวยมรอ

เครรพองซมลปากถลง

ถชายทอดเทคโนโลยมการผลพตและบรพการ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สลภดโรล

รายละเออยด : ยกระดภบสพนคดาใหดมมความหลากหลาย พรดอมทภปงพภฒนา Packaging ใหดมมความ

โดนเดชน

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 6 คน 8 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยมหามกลฏราชวพทยาลภย

ต.หนองหภวแรต อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขขปนไป

ผลพตภภณฑฑเดพม ผภกออรฑแกนพคเปปนผภกทมพคนในชลมชนเพาะปลมกในพรปนทมพของตนเองเปปนการปลมก

หรรอเลมปยงในดพน นจปา และอากาศ ทมพปลอดภภยโดยไมชมมสารเคมมมาปนเปปป อน  

ผลพตภภณฑฑใหมช -นจาผลพตภภณฑฑเดพมไปแปรรมปตชอยอดโดยการทจาแซนวพช สลภดผภก และสลภดโรล 

บรรจลภภณฑฑใสชกลชองพรดอมกภบนจปาจพปมรสเดลดใหดมมมมลคชามากยพพงขขปน 

                  -วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมด สวยงาม และมมระดภบ

                  -ประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานสรพอออนไลนฑตชางๆ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

มมสลขภาพดมขขปน ลดโอกาสเกพดการเจลบปปวย

จจานวนรายไดผ : 30,000

หนดา 565 / 587



PS65021637 : ตระกรผาสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบปปายแทลกเพรพอกระตลดนยอดขาย

เทคโนโลยมการผลพตทมพออกแบบลวดลวยสวยงามเอกลภกษณฑ

ประชาสภมพภนธฑผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ตระกรดาสานจากเสดนพลาสตพก

รายละเออยด : ผลพตภภณฑฑตระกรดาสานจากเสดนพลาสตพก มมลวดลายทชาสวยงามและ ตดองใชด

ทภกษะเฉพาะแตชละบลคคล

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.แหลมทอง อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นดานดอย คงเจรพญ

ออนไลนค : นดานดอย คงเจรพญ

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนจามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความประทภบ

- ประชาสภมพภนธฑกพจกรรมทางธลรกพจอยชางตชอเนรพอง ดดวยสรพอ online แบบตชาง ๆ เชชน วพดมทภศนฑ รมป

ภาพ แบนเนอรฑและโปสเตอรฑออนไลนฑ ผชานทางแพลตฟอรฑม Social Media ตชาง ๆ เชชน 

Facebook Youtube Instagram TikTok ฯลฯ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 25,000

หนดา 566 / 587



PS65021644 : กระยาสารทกระแต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการผลพตทมพสะอาด ปลอดภภย

การตรวจวพเคราะหฑทางโภชนาการ

เทคโนโลยมการออกแบบโลโกดเพรพอกระตลดนยอดขาย

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระยาสารท

รายละเออยด : เปปนขนมทานเลชน ซขพงมมรถชาตพหวาน และกลมกลชอม มมใหดเลรอกรภบประทาน 2 รส

ชาตพ ไดดแกชหวานนดอยและหวานมาก

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.แหลมทอง อ.หนองบลญมาก จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : นลจรม จภบพพมาย

ออนไลนค : นลจรม จภบพพมาย

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการพภฒนาสพนคดาครอ เมรพอไดดใชดนวภตกรรมออกแบบโลโกดใหมชเพรพอกระตลดนยอดขายเสรลจสพปน

แลดว จะทจาการเพพพมชชองทางในการขายดดานออนไลนฑเพพพมมากขขปน อาทพ เชชน การขายผชานเพจ 

Facebook เปปนตดน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 300,000

หนดา 567 / 587



PS65005342 : โครงการยกระดพบพพนธถคขผาวเหนอยวดอตจาบลกงรถ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ

ใชดคอมพพวเตอรฑในการสรดางประชาสภมพภนธฑและการตลาด

ใชดเครรพองซมลสมญญากาศในการบรรจลสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวเหนมยวดอกงรถ

รายละเออยด : เมลลดขดาวเหนมยวดอพภนธลฑพรปนเมรอง บรรจลภภณฑฑแบบซมลสลญญากาศ ขนาด 1 

กพโลกรภม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กงรถ อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมตจาบลกงรถมมความสนใจทมพจะพภฒนาผลพตภภณฑฑ ขดาวเหนมยวดอ ทมพมมลภกษณะพพเศษเหนมยวนลชม 

หอม เมลลดขาวเรมยงสวย โดยนจามาแปรรมปเปปนขดาวเมชาและขดาวเหนมยวดอ ใสชบรรจลภภณฑฑแบบซม

ลสลญญากาศ ขนาดบรรจล 1 กพโลกรภม สจาหรภบกลลชมลมกคดาทมพสนใจขดาวเหนมยวใหมช ผมดทมพดมแลสลขภาพ 

และรดานคดาชลมชนและตภวแทนจจาหนชาย ขดาวเหนมยวดอจจาหนชายในราคา 40 บาทและขดาวเมชา ขนาด 

500 กรภม จจาหนชายในราคา 80 บาท ประชาสภมพภนธฑและจจาหนชายผชานชชองทางสรพอออนไลนฑ เพจ 

Facebook Line  และทางเบอรฑโทรศภพทฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 568 / 587



PS65006386 : โครงการยกระดพบสมถนไพรอบแหผงตจาบลกงรถ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดเครรพองอบความรดอนพลภงงานแสงอาทพตยฑ

ใชดโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สมลนไพรอบแหดง

รายละเออยด : สมลนไพรอบแหดง ขนาด 100 กรภม บรรจลภภณฑฑแบบซมลสลญญากาศและแบบถลง

ชาชงดรพม มมทภปงหมด 4 สมตร ไดดแกช 1.สมตรดมทลอกลจาไสด 2.สมตรบจารลงลจาไสด 3.สมตรบจารลงโลหพต 4.

สมตรลดนจปาตาลในเลรอด  ราคาจจาหนชายชพปนละ 50 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.กงรถ อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทมมตจาบลกงรถมมความสนใจทมพจะพภฒนาผลพตภภณฑฑ สมลนไพรในตจาบล ทมพมมชาวบดานปลมกกภนทลกครภว

เรรอนโดยมมการปลมกแบบปลอดสารเคมมใชดนจปาหมภกและปลปยมมลสภตวฑตามธรรมชาตพ ไดดแกช ตะไครด ใบ

เตย ใบขชอย ผลมะตมม ดอกกระเจมปยบแดง โดยนจามาแปรรมปเปปนสมลนไพรอบแหดง มมทภปงหมด 4 

สมตร ไดดแกช สมตรดมทลอกลจาไสด สมตรบจารลงลจาไสด สมตรบจารลงโลหพต สมตรลดนจปาตาลในเลรอด ใสชบรรจล

ภภณฑฑแบบซมลสลญญากาศและแบบถลงชาชงดรพม ขนาดบรรจล 100 กรภม สจาหรภบกลลชมลมกคดาทมพสนใจ

สมลนไพรพรปนบดาน ผมดทมพตดองการดมแลสลขภาพ และรดานคดาชลมชนและตภวแทนจจาหนชาย สมลนไพรอบ

แหดงจจาหนชายในราคา 50 บาท มม สมตร มมการประชาสภมพภนธฑและจจาหนชายผชานชชองทางสรพอออ

นไลนฑ เพจ Facebook Line และทางเบอรฑโทรศภพทฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,900

หนดา 569 / 587



PS65021305 : ชกมชากพญ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางมาตรฐานการผลพตสพนคดา ดดวยอลปกรณฑทมพทภนสมภย/ตรวจสอบมาตรฐานผลพตภภณฑฑ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหมช

ตลาดออนไลนฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ชพมชากภญ

รายละเออยด : เปปนชาสมลนไพร ทมพประกอบไปดดวย ใบหมชอน มะลพ กภญชา ชาไทย คาโมมาย หญดา

หวาน โดยมมสรรพคลณ ชชวยใหดสดชรพน แกดกระหาย ชชวยใหดนอนหลภบสบาย คลายความเคลมยด

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.งพปว อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : องคฑการบรพหารสชวนตจาบลงพปว

ออนไลนค : องคฑการบรพหารสชวนตจาบลงพปว อจาเภอหดวยแถลง จภงหวภดนครราชสมมา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

1. สจารวจผลพตภภณฑฑในชลมชน

2. เลรอกผลพตภภณฑฑในชลมชนทมพจะพภฒนา

3. แกดไข/ปรภบปรลงโลโกดผลพตภภณฑฑ

4. สรดางมาตรฐานของสพนคดาเพพพมเพพพมมมลคชาของสพนคดาและการผลพต

5. ออกแบบโลโกด

6. ขายสพนคดาผชานชชองทางออนไลนฑหรรอตพดตชอหนดารดาน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,000

หนดา 570 / 587



PS65021320 : พรกกแกงบผานใหมต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เครรพองชภพงดพจพตอล

ถลงซมลและเครรพองซมลสลญยากาศเพรพอใชดในการถนอมอาหาร

ใชดเครรพองมรพอสรพอสารทางโซเชมยลมมเดมยเพรพอโฆษณาสพนคดา

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : พรพกแกงบดานใหมช

รายละเออยด : พรพกแกงถลงละ 1 กพโลกรภม ใชดสจาหรภบผภดเผลดแกง ใชดในการประกอบอาหาร พรพก

แกงบดานใหมชเลรอกใชดวภตถลดพบทมพเกพดจากการเพาะปลมกของชาวบดาน และยภงเปปนพรชสมลนไพร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.งพปว อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : พรพกแกงบดานใหมชพลทไธจารยฑ

ออนไลนค : วภนเพลญ ประสพทธพธตะวา

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ สวยงาม มมระดภบ

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และดจาเนพนการประชจาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

- สชงตภวอยชางผลพตภภณฑฑทดสอบกภบมหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม จจานวน 10 ชพปน

สพงหาคม 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมพรพกแกงบดานใหมชพลทไธจารยฑใหดเปปนทมพรมดจภกกวดาง

ขวาง

กภนยายน 2565

- ผลพตสพนคดาและจภดจจาหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ

- ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

- ออกแบบและผลพตตดนแบบผลพตภภณฑฑแลดวนามาถชายภาพ เพรพอจภดทจาสรพอประชาสภมพภนธฑสพนคดา

และบรพการแตชละประเภท

- โปรโมทแบรนดฑสพนคดาดดวยกลยลทธฑ Storytelling เพรพอสรดางคลณคชาใหดแกชแบรนดฑ สรดางการจด

จจาแลดวความ

ประทภบ

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 18,000

หนดา 571 / 587



PS65021445 : กระเปปาสานจากพลาสตกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ เชชน Facebook

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑของกระเปปาสานจากเสดนพลาสตพกดดวยองคฑความรมดและ

นวภตกรรมดดานศพลปะใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และสอดคลดองกภบความตดองการของผมด

บรพโภค

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาใสชของจากเสดนพลาสตพก

รายละเออยด : กระเปปาสานเสดนพลาสตพก มมรมปแบบ ความประณมต และสมสภนลวดลาย

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะโก อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานจภกสานสพนคดาโอทตอป

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑกระเปปาจภกสานจากเสดนพลาสตพกใหดมมความสวยงาม ทภนสมภย และ

หลากหลาย เชชน กระเปปาใสชของ กระเปปาใสชแกดวนจปา ตะกรดา เปปนตดน 

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ มมระดภบ และดขงดมดลมกคดาเขดามาซรปอไดด

- สรดางตราสพนคดา (Brand) ใหดมมอภตลภกษณฑ เปปนทมพรมดจภก และความนชาจดจจา

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ เพรพอเผยแพรชและสรดางการรภบรมดใหดแกชลมกคดาและนภกทชองเทมพยว

สพงหาคม 2565

- ผลพตกระเปปาสานจากพลาสตพกและจภดหนชายทางออฟไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจของกลลชมจภกสานบดานโนนแกดว ตจาบลตะโก

- จภดหาสถานทมพขายผลพตภภณฑฑกระเปปาสานเพรพอรองรภบลมกคดาและนภกทชองเทมพยว

- จภดหาชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

กภนยายน 2565

- ผลพตกระเปปาสานจากเสดนพลาสตพกและจภดหนชายทภปงทางออฟไลนฑและทางออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑและโปรโมทสพนคดาดดวยการสรดางภมมพหลภงของผลพตภภณฑฑกระเปปาสานบดานโนน

แกดว

- เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 37,100

หนดา 572 / 587



PS65021463 : หมวกแฟชพถนจากตผนไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ เชชน Facebook และประชา

สภมพภนธฑผชานทางเพจ Facebook ขององคฑการบรพหารสชวนตจาบลตะโก อจาเภอหดวยแถลง

ออกแบบผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑของหมวกแฟชภพนจากตดนไหลดดวยองคฑความรมดและนวภต

กรรมดดานศพลปะใหดมมรมปแบบทมพสวยงาม โดดเดชน ทภนสมภย และสามารถดขงดมดสายตาของผมด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หมวกแฟชภพนแบบตกแตชง

รายละเออยด : หมวกสานทมพผลพตจากตดนไหล ประดภบดดวยโบวฑผมกอยชางสวยงาม

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมสลรนารม

ต.ตะโก อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : กลลชมแมชบดานจภกสานสพนคดาโอทอปบดานโนนแกดว ตจาบลตะโก อจาเภอหดวยแถลง จภงหวภด

นครราชสมมา

ออนไลนค : Korat Market Village

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

กรกฎาคม 2565 

- สรดางยมพหดอสพนคดา (Brand) ใหดเปปนทมพรมดจภก และนชาจดจจา

- วางแผนออกแบบผลพตภภณฑฑหมวกสานใหดมมความทภนสมภยและหลากหลาย

- วางแผนออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดมมความนชาสนใจ ดขงดมดใจ และสวยงาม

- ออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ และจภดหาชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออ

นไลนฑ

สพงหาคม 2565

- ผลพตหมวกจภกสานและจภดหนชายทางหนดารดาน

- ประชาสภมพภนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media เชชน Facebook

- ประชาสภมพภนธฑสรดางการรภบรมดธลรกพจหมวกจภกสานของกลลชมจภกสานบดานโนนแกดว ตจาบลตะโก

- จภดหาสถานทมพขายสพนคดาเพรพอรองรภบลมกคดาและนภกทชองเทมพยว

กภนยายน 2565

- ผลพตหมวกสานและจภดหนชายทภปงทางหนดารดานและทางออนไลนฑ ภายใตดตราสพนคดาทมพออกแบบไวด 

เพรพอสรดางภาพลภกษณฑใหดแกชธลรกพจหมวกสาน

- เพพพมชชองทางการตลาด ชชองทางการจภดจจาหนชายผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ

- ประชาสภมพภนธฑและโฆษณาผลพตภภณฑฑดดวยการสรดางภมมพหลภงของผลพตภภณฑฑหมวกสานบดาน

โนนแกดว

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 2,850

หนดา 573 / 587



PS65004887 : โครงการยกระดพบผผาไหมมพดหมอถตจาบลทพบสวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

สรดางเครรอขชายเพรพอเพพพมมมลคชาภายในชลมชน

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑ

เทคโนโลยมดพจพทภล เพรพอสชงเสรพมการตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สพพงประดพษฐฑจากเศษผดาไหมและผดาฝปาย

รายละเออยด : การนจาเศษผดาไหมและเศษผดาฝปายทมพเหลรอจากการตภดชลดหรรอการผลพตสพนคดา

ตชาง ๆ มาเพพพมมมลคชาโดยการประดพษฐฑสพนคดา เชชน พวงกลญแจ ของชจารชวย กระเปปาถรอใบเลลก 

หรรอเครรพองประดภบอรพน ๆ อมกมากมาย ทางทมมงานไดดมมความสนใจทมพจะเพพพมมมลคชาสพพงประดพษฐฑ

จากเศษผดาไหมและผดาฝป

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทภบสวาย อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

การนจาเศษผดาไหมและเศษผดาฝปายทมพเหลรอจากการตภดชลดหรรอการผลพตสพนคดาตชาง ๆ มาเพพพม

มมลคชาโดยการประดพษฐฑสพนคดา เชชน พวงกลญแจ ของชจารชวย กระเปปาถรอใบเลลก หรรอเครรพองประดภบ

อรพน ๆ อมกมากมาย ทางทมมงานไดดมมความสนใจทมพจะเพพพมมมลคชาสพพงประดพษฐฑจากเศษผดาไหมและผดา

ฝปายเหลชานมป เพรพอนจาวภสดลทมพเหลรอใชดเพรพอทจาใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด โดยมลชงเนดนความงาม ความโดด

เดชน ความมมเอกลภกษณฑ ประโยชนฑใชดสอย ความคลดมคชา และการสรดางความแตกตชางใหดผลพตภภณฑฑ 

ออกแบบบรรจลภภณฑฑและชรพอยมพหดอสภญลภกษณฑใหดมมความสวยงามเปปนเอกลภกษณฑ

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

ลดขยะ/การนจาวภตถลดพบกลภบมาใชดใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จจานวนรายไดผ : 1,563

หนดา 574 / 587



PS65004999 : โครงการยกระดพบกลผวยกวนตจาบลทพบสวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบตราผลพตภภณฑฑและบรรจลภภณฑฑ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑโดยใชดสรพอดพจพทภล

เพพพมการแปรรมปสพนคดาทมพไดดจากกลดวยนจปาวดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   ผลพตภภณฑฑอาหารทะเลแปรรมป

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยกวน

รายละเออยด : คนในชลมชนจขงไดดมมการนจากลดวยสายพภนธลฑกลดวยนจปาวดาทมพมมอยมชภายในชลมชน เปปน

พรชทมพปลมกไดดงชาย และมมอยมชเกรอบทลกครภวเรรอน โดยใชดกลดวยนจปาวดาสลกงอมจภดนจามาแปรรมป ซขพง

เปปนวพธมการถนอมอาหารเพรพอเพพพมมมลคชาทมพเรมยกวชา “ขนมกลดวยกวน”

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.ทภบสวาย อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

จากการลงพรปนทมพสจารวจผลพตภภณฑฑทมพตดองการจะเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดาและชชวยยกระดภบสพนคดา

ภายในตจาบลทภบสวาย อจาเภอหดวยแถลง จภงหวภดนครราชสมมา นภปน ภายในตจาบลทภบสวายมมกลดวย

เปปนพรชบรพโภคกภนอยชางแพรชหลาย ปลมกงชาย รสชาตพดมกลดวยนจปาหวดาหชามและสลกมมธาตลเหลลกใน

ปรพมาณสมง ชชวยสรดางเมลดเลรอดแดง ปปองกภนโรคโลหพตจาง มมแคลเซมยม ฟอสฟอรภส และวพตามพน

ซมชชวยบจารลงกระดมก ฟปน และเหงรอกใหดแขลงแรง ชชวยใหดผพวพรรณดม มมเบตดาแคโรทมน ไนอาซมนและใย

อาหาร ชชวยใหดระบบขภบถชายคลชองขขปน กพนกลดวยนจปาวดาสลก จะชชวยระบายทดองและสามารถรภกษาโรค

เลรอดออกตามไรฟปนในเดลกเลลกไดด ชชวยลดอาการเจลบคอ เจลบหนดาอกทมพมมอาการไอแหดงรชวมดดวย 

และนจามาแปรรมปไดดหลากหลายแบบ ทางคนในชลมชนจขงไดดมมการนจากลดวยสายพภนธลฑกลดวยนจปาวดาทมพ

มมอยมชภายในชลมชน เปปนพรชทมพปลมกไดดงชาย และมมอยมชเกรอบทลกครภวเรรอน โดยใชดกลดวยนจปาวดาสลกงอม

จภดนจามาแปรรมป ซขพงเปปนวพธมการถนอมอาหารเพรพอเพพพมมมลคชาทมพเรมยกวชา “ขนมกลดวยกวน”

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 2,545

หนดา 575 / 587



PS65005699 : โครงการยกระดพบเสชถอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดคอมพพวเตอรฑและโปรแกรม ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook ตจาบล

ใชดคอมพพวเตอรฑและโปรแกรม ในการออกแบบตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : เสรพอหมมชเฮา

รายละเออยด : 1) ปลอกหมอน ขนาดผลพตภภณฑฑ 18x18 นพปว  ราคาประมาณ 120 บาท 2) แผชน

รองจาน/แกดว ขนาดผลพตภภณฑฑ 12 นพปว x 18 นพปว  ราคาประมาณ 69 บาท 3) ทมพปมโตตะรภบแขก 

ขนาดผลพตภภณฑฑ 124x196 ซม. ราคาประมาณ 500 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองพลภบพลา อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ใชดวภตถลดพบในทดองถพพนนจามาตชอยอดพภฒนา เพรพอสรดางสรรคฑผลพตภภณฑฑใหดมมจลดเดชน เพพพมมมลคชาใหด

กภบตดนไหลรวมถขงการแปรรมปและการใชดงานใหดมมความหลากหลายและทภนสมภยมากยพพงขขปน

ไดดแกช กระเปปาทอ และชลดแผชนรองจาน/แกดว ชชองทางการจภดจจาหนชายมมทภปงทางออนไลนฑและหนดา

รดาน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 717

หนดา 576 / 587



PS65007450 : โครงการยกระดพบผลกตภพณฑคเหมดนางฟฝา

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ใชดความพพวเตอรฑและโปรแกรม ในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

เพพพมชชองทางขายผลพตภภณฑฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช Facebook ตจาบล

ใชดคอมพพวเตอรฑและโปรแกรม ในการออกแบบตราสพนคดาและบรรจลภภณฑฑ

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การออกแบบและพภฒนาผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : แหนมเหลดไรซฑเบอรมพ

รายละเออยด : ขนาด 12x20 ซม. ปรพมาณ 250 กรภม ราคา 80 บาท , ขนาด 16x11 ซม. ปรพมาณ 

500 กรภม ราคา 150 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.เมรองพลภบพลา อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

การแปรรมปจากเหลดนางฟปาเปปนผลพตภภณฑฑแหนมเหลดไรซฑเบอรมพ ซขพงเหลดนางฟปาอลดมไปดดวย

ประโยชนฑ อาทพเชชน ลดความดภน และลดคลอเลสเตอรอล ชชองทางการจภดจจาหนชายมมทภปงทางออ

นไลนฑและหนดารดาน กลลชมลมกคดาครอ อายลตภปงแตช 18 ปปขขปนไป กลลชมแมชบดาน คนรภกสลขภาพ คนในชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 500

หนดา 577 / 587



PS65005694 : โครงการยกระดพบแปรรรปปถปยหมพกมรลวพว ตจาบลหลถตงตะเคอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

1. เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page ของดมตจาบลหลลชงตะเคมยน และตพปกตตอกชชอง Lungtakain

3. การใชดโปรแกรม หรรอแอพพลพเคชภพน(Application) canva ออกแบบโลโกด

5. ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบสรพอประชาสภมพภนธฑ

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภพย
   การตพดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลปยหมภกมมลวภวอภดเมลดพลภง T

รายละเออยด : ปลปยหมภกมมลวภวอภดเมลด ถลงขนาด 1 กพโลกรภม ราคา 20 บาทปลปยหมภกมมลวภวอภดเมลด 

ถลงขนาด 3 กพโลกรภม ราคา 40 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หลลชงตะเคมยน อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปลปยมมลวภวแหดงเปปนวภตถลดพบทมพมาจากธรรมชาตพ สามารถนจามาพภฒนาตชอยอดใหดเปปนผลพตภภณฑฑถรอ

วชาเปปนการนจาวภตถลดพบทมพผชานการบรพโภคแลดวนจากลภบมาแปรสภาพเพรพอกลภบมาใชดใหมชและสามารถ

นจามาเพพพมมมลคชาไดด จากเดพมทมพขายปลปยมมลวภวแหดงใสชกระสอบละ 25 กพโลกรภมในราคา 20-50 บาท 

นจามาผชานกระบวนการหมภกเพรพอเพพพมจลลพนทรมยฑและแรชธาตล แลดวนจามาอภดเมลดเปปนการยกระดภบมมล

วภวแหดงใหดมมลคชาเพพพมขขปน และออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสพนคดาใหดนชาสนใจ ตภวสพนคดามมความโดด

เดชนในเรรพองของการใชดงานทมพเหมาะสม นอกจากเปปนการสชงเสรพมวภตถลดพบจากธรรมชาตพใหดเกพด

ประโยชนฑแลดวยภงเปปนการกระตลดนเศรษฐกพจ ใหดคนภายในและภายนอกหมมชบดานหภนมาเหลนคลณคชา

ปลปยมมลวภวแทนปลปยเคมม โดยมมชชองทางการจจาหนชายผชานระบบออนไลนฑ เชชน Facebook เปปนตดน 

และออฟไลนฑเชชน วางจจาหนชายตามรดานคดาในชลมชน รดานคดาการเกษตร รดานขายไมดดอกไมด

ประดภบ กลลชมลมกคดาครอ กลลชมรภกการปลมกตดนไมด กลลชมผมดประกอบการดมแลตดนไมดและตกแตชงสวน 

กลลชมผมดสนใจในการตกแตชงสวนภายในบดาน เปปนตดน มมการบรรจลจภดจจาหนชาย 2 รมปแบบ

1. ปลปยมมลวภวหมภกอภดเมลดบรรจลถลงขนาด 1 กพโลกรภม ราคาขายถลงละ  20 บาท

2. ปลปยมมลวภวหมภกอภดเมลดบรรจลถลงขนาด 3 กพโลกรภม ราคาขายถลงละ  40 บาท

คพดคดนกระบวนการทจางานทมพงชายขขปน

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,600

หนดา 578 / 587



PS65007863 : โครงการยกระดพบแปรรรปนจนายาลผางจานสมถนไพร ตจาบลหลต ถงตะเคอยน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook fan page ของดมตจาบลหลลชงตะเคมยน และตพปกตตอกชชอง Lungtakain

การใชดโปรแกรม หรรอแอพพลพเคชภพน(Application) canva ออกแบบโลโกด

ใชดระบบคอมพพวเตอรฑในการออกแบบโลโกด/บรรจลภภณฑฑ/รมปรชางสพนคดา

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจหมถนเวอยนลดการใชผพลพงงานเนผนนจากลพบมาใชผใหมต
   Recycle (การแปรสภาพ)

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปายาลดางจานกลพพนมะกรมด T-ไลทฑ

รายละเออยด : นจปายาลดางจาน ขวดเลลกขนาด 240 มพลลพลพตร ราคา 10 บาทนจปายาลดางจาน ขวด

ใหญชขนาด 500 มพลลพลพตร ราคา 20 บาท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หลลชงตะเคมยน อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นจปายาลดางจานสมลนไพรสมตรมะกรมดเปปนการนจากลพพนมะกรมดจากธรรมชาตพมาใชดใหดเกพดประโยชนฑ

ใหดมากทมพสลดสามารถนจามะกรมดมาพภฒนาตชอยอดแปรรมปเปปนสชวนผสมของนจปายาลดางจานชชวยใน

เรรพองของการกจาจภดกลพพนคาวทมพตพดภาชนะถรอวชาเปปนการนจาวภตถลดพบจากมาแปรสภาพใหดเปปน

ผลพตภภณฑฑทมพมมลคชาเพพพมมากขขปน จากเดพมทมพปลชอยใหดผลมะกรมดเนชายชอยสลายทพปงไป นจามา

ผชานกระบวนการทจาเปปนนจปายาลดางจานออรฑแกนพคสมตรมะกรมดแลดวนจามาบรรจลภภณฑฑใสชขวดทมพมมรมป

แบบสวยงามและมมตราสพนคดาทมพนชาสนใจ ตภวสพนคดามมความโดดเดชนในเรรพองของการใชดงานทมพเหมาะ

สม นอกจากเปปนการสชงเสรพมวภตถลดพบจากธรรมชาตพใหดเกพดประโยชนฑแลดวยภงเปปนการกระตลดน

เศรษฐกพจ ใหดคนภายในและภายนอกหมมชบดานหภนมาเหลนคลณคชาสมลนไพรพรปนบดาน โดยมมชชองทาง

การจจาหนชายผชานระบบออนไลนฑ เชชน Facebook เปปนตดน และออฟไลนฑ เชชน วางจจาหนชายตาม

รดานคดาในชลมชน  กลลชมลมกคดาครอ กลลชมแมชบดาน กลลชมผมดประกอบการรดานอาหาร กลลชมคนในชลมชน  

เปปนตดน มมการบรรจลจภดจจาหนชาย 2 รมปแบบ

1. นจปายาลดางจานสมตรมะกรมด บรรจลขวดขนาด 240 มพลลพกรภม ราคาขายขวดละ 10 บาท

2. นจปายาลดางจานสมตรมะกรมด บรรจลขวดขนาด 500 มพลลพกรภม ราคาขายขวดละ 20 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,300

หนดา 579 / 587



PS65005484 : โครงการยกระดพบกรเปปาสานดผวยตผนกกตจาบลหลถตงประดรต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เปปนการปรภบปรลงดภดแปลงวพธมการเดพมและนจาเอาวพธมการใหมชมาใชดในกระบวนการ แลดวทจาใหด

ประสพทธพภาพสมงขขปนกวชาเดพม

มมการประดพษฐฑคพดคดน หรรอเปปนการปรลงแตชงของเกชาใหดเหมาะสมกภบกาลสมภย

การเตรมยมคมชมรอขภปนตอนการปฏพบภตพงานซขพงเปปนวพธมปฏพบภตพและแนวทางทมพดมทมพสลดทมพชชวยใหดองคฑกร

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กระเปปาจากไหล

รายละเออยด : กระเปปาสานจากตดนไหล ขนาด กวดาง 6 นพปว สมง 8 นพปว ประกรอบไปดดวยการ

ตกแตชงสมสภนการยดอมเสดนไหนใหดเปปนสมตชางๆ

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หลลชงประดมช อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ตดนไหล  ซขพงเปปนไมดลดมลลกทมพพบไดดทภพวไปในบรพเวณทมพชรปนแฉะ เปปนพรชนจปาทมพมมความเหนมยวและทนทาน 

จขงทจาใหดถมกนจามาใชดเปปนวภสดลในงานหภตถกรรมเครรพองจภกสาน ทมพพบเหลนมากทมพสลดครอ การนจามา

ผลพตเสรพอ สจาหรภบปมนภพง ภายหลภงมมการออกแบบและพภฒนาเปปนรมปแบบตชาง ๆ อาทพ กระเปปา หมวก 

กลชองบรรจลภภณฑฑ ทมพรองจาน รองแกดว ของฝากของทมพระลขกตชาง ๆโดยนจาหลภกBCG มาใชดในการ

ออกแบบและพภฒนาบรรจลภภณฑฑใหมช  การพภฒนาสพนคดา/บรพการใหดมมมมลคชาสมงและยกระดภบ

มาตรฐานสพนคดา/บรพการ ใหดมมการนจาเอาวภตถลดพบจากธรรมชาตพทดองถพพนครอไหลมาทจาเปปนกระเปปา 

พวงกลญแจ และหมวก ชชองทางการจภดจจาหนชาย ไดดแกช ตพดตชอประชาสภมพภนธฑผชานสรพอ facebook  

เขดาถขงชชองทางผชานโทรศภพทฑ ออกบมธงานตามอมเวดนทฑ กลลชมลมกคดาครอ กลลชมลมกคดาทภพวไป กลลชมลมกคดา

ทมพสนใจในผลพตภภณฑฑชลมชน นภกทชองเทมพยว หนชวยงานราชการและเอกชน กลลชมครอบครภว โดยจะ

ขายผลพตภภณฑฑอยมชทมพ 

-กระเปปาสานจากตดนไหล ขนาด กวดาง6นพปว สมง8นพปว ราคา 200 บาท 

-หมวกสานจากตดนไหล ขนาดสมง5นพปว ปปกกวดาง3นพปว ราคา 150 บาท

-พวงกลญแจสานจากตดนไหล ขนาด สมง2ซ.ม กวดาง6ซ.ม ราคา 20 บาท

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 5,250

หนดา 580 / 587



PS65009385 : โครงการยกระดพบนจนาอผอยสดตจาบลหลถตงประดรต

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดพจพทภลเพรพอสชงเสรพมการขายผชานการตลาดออนไลนฑ การประชาสภมพภนธฑสพนคดานจปา

อดอยสด และ การทจาคลพปวพดมโอและinfographic เพรพอสชงเสรพมการขายผลพตภภณฑฑในเพ

จตลาดออนไลนฑหรรอกลลชมซรปอขายแลกเปลมพยนผลพตภภณฑฑออแกนพค

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร และรภกษาคลณคชาของกลพพนและคลณคชาของสารอาหาร โดยไมชใชช

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   เทคโนโลยมบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : นจปาอดอยสด

รายละเออยด : นจปาอดอยสด บรรจลภภณฑฑขนาดบรรจล 220 ml

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หลลชงประดมช อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

ผลพตภภณฑฑทมพทมมหลลชงประดมช ไดดมมการพภฒนาตชอยอดครอนจปาอดอยสดและนจปาตาลอดอยเปปนผลพตภภณฑฑ

ประเภทเครรพองดรพมและเครรพองปรลงอาหาร ทมพมมประโยชนฑตชอรชางกาย เชชน ชชวยบจารลงไตและเสรพม

ภมมพตดานทานปปองกภนโรคตพอเชรปอทางเดพนปปสสาวะ เปปนตดน มมชชองทางการจภดจจาหนชาย ไดดแกช เพจ 

facebook  เวลบไซตฑหรรอหนดารดานหรรอเพจของผมดผลพต รดาคดาหมมชบดาน กลลชมลมกคดาครอ กลลชมลมกคดาทภพว

ไป กลลชมลมกคดาทมพสนใจในผลพตภภณฑฑนจปาอดอย กลลชมลมกคดาครอบครภว กลลชมลมกคดาวภยทจางาน และกลลชม

ลมกคดานภกทองเทมพยว โดยจะขายในราคาอยมชทมพ นจปาอดอยสด ขนาด 220 ml ราคา 10 บาท และขนาด 

400 ml ราคา 25 บาท และตดนอดอยสด ราคาอยมชทมพ กมพโลกรภมละ 5 บาท

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 4,000

หนดา 581 / 587



PS65005503 : โครงการยกระดพบแปรรรปหนรนาตจาบลหผวยแคน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑนอกจากนมป ยภงไดดมมการใชดเทคโนโลยม

ดพจพทภล เพรพอการประชาสภมพภนธฑสพนคดาผชานระบบออนไลนฑ การทจาสรพอมภลตพมมเดมย การทจาอพน

โฟกราฟปก (Infographic) การทจาการตลาดออนไลนฑผชานโซเชมยลมมเดมย การสรดางตดนแบบ

และการออกแบบบรรจลภภณฑฑและตราสภญลภกษณฑดดวยโปรแกรมคอมพพวเตอรฑ การสรดางชชอง

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : หนมนาหดวยแคน

รายละเออยด : หนมนาอบโอชงสมลนไพร บรรจลภภณฑฑขนาดบรรจล 800-1,000 กรภม ราคา

ประมาณ 200-250 บาท หนมนาสภบ Freezeพรดอมเครรพอเทศ บรรจลภภณฑฑขนาดบรรจล 

800-1,000 กรภม ราคาประมาณ 180-230 บาท หนมนาสด Freeze บรรจลภภณฑฑขนาดบรรจล 

800-1,000 กรภม ราคาประมาณ 180-230

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยแคน อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

เราจะเพพพมมมลคชาสพนคดานภปนโดยนจาหนมมา Freeze Dried, หนมนาอบโอชง และอรพนๆ นจามาจภดแพคเกจ

ใหดเหมาะสมกภบยลคสมภย และนจามาอบสมลนไพรแลดวทจาใหดมมรสชาตพทมพหลากหลายเพรพอใหดผมดทมพไมชเคย

รภบประทานหรรอชาวตชางชาตพเขดาถขงสพนคดาเราไดดมากยพพงขขปน เปปนตดน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางรายไดดใหดชลมชน

จจานวนรายไดผ : 1,050

หนดา 582 / 587



PS65007745 : โครงการยกระดพบแปรรรปขผาวเหนอยวตจาบลหผวยแคน

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เทคโนโลยมดพจพทภลเพรพอสชงเสรพมการขายผชานการตลาดออนไลนฑ การประชาสภมพภนธฑสพนคดา 

การทจาคลพปวพดมโอและinfographic เพรพอสชงเสรพมการขาย

เทคโนโลยมการถนอมอาหาร และรภกษาคลณคชาของกลพพนและคลณคชาของสารอาหาร โดยไมชใชช

สารเคมม

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ขดาวหมากคลณยาย

รายละเออยด : ขดาวหมากขดาวเหนมยวดจา ขดาวหมากหลากสม(สมอภญชภน สมใบเตย) บรรจลภภณฑฑ

ขนาด 90 กรภม ราคา15 บาท บรรจลภภณฑฑขนาด 150 กรภม ราคา 35 บาท  (3ชพปน100บาท)

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยแคน อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ขดาวหมากเกพดจากภมมพปปญญาของคนโบราณทมพนจาเอาขดาวเหนมยวมานขพงแลดวหมภกกภบราและยมสตฑ

ในรมปของแปปง หรรอทมพเรมยกกภนวชา “แปปงขดาวหมาก” เพรพอใหดเปลมพยนเปปนนจปาตาล จขงทจาใหดมมรสหวาน 

มมกลพพนหอมและมมแอลกอฮอรฑเพมยงเลลกนดอยแตชมพใชชสลรา แถมยภงมมสรรพคลณทมพสามารถบจาบภด

อาการของโรคเรรปอรภงตชางๆ ไดด

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางนวภตกรรมใหมชใหดกภบผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 800

หนดา 583 / 587



PS65005724 : โครงการยกระดพบแปรรรปปลาธรรมชาตกตจาบลหผวยแถลง

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook page ของดมตจาบลหดวยแถลง

ใชดโปรแกรม Canva ออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ และสรพอประชาสภมพภนธฑ

จภดการอบรมการพภฒนาและแปรรมปผลพตภภณฑฑจากวภตถลดพบทางการเกษตร

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ปลาแดดเดมยว

รายละเออยด : ปลาแดดเดมยว บรรจลภภณฑฑถลงสลญญากาศ ขนาด 15*20 cm

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยแถลง อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลพตภภณฑฑทมพทมมหดวยแถลงไดดมมการพภฒนาตชอยอดครอปลาธรรมชาตพ เปปนผลพตภภณฑฑประเภท

อาหารทมพมมการเลมปยง

แบบธรรมชาตพไมชใชดอาหารเรชงโตและยภงเปปนอาหารทมพมมประโยชนฑ ปลาแดดเดมยวนจปาหนภก 200 

กรภม ราคา 39 บาท จภดจจาหนชายผชาน social media และรดานคดาชลมชน

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

จจานวนรายไดผ : 1,500

หนดา 584 / 587



PS65007166 : ยกระดพบผลกตภพณฑคจากกลผวย

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

เพพพมชชองทางการขายผลพตภภณฑฑผชานระบบพาณพชยฑอพเลลกทรอนพกสฑ โดยใชดสรพอดพจพทภล ไดดแกช 

Facebook Page ของดมตจาบลหดวยแถลง

ใชดโปรแกรม Canva ออกแบบโลโกด บรรจลภภณฑฑ และสรพอประชาสภมพภนธฑ

จภดการอบรมการพภฒนาและแปรรมปผลพตภภณฑฑจากวภตถลดพบทางการเกษตร

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

อาหารปลอดภพย
   การแปรรมปอาหาร

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : กลดวยฉาบ

รายละเออยด : กลดวยฉาบรสตชาง ๆ บรรจลภภณฑฑถลงซพปลลอคขลชนกดนตภปง มมหมหพปว ขยายขดาง 14*24 

cm

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยราชภภฏนครราชสมมา

ต.หดวยแถลง อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : 
ออนไลนค : 
ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

หดวยกลดวยฉาบเปปนขนมทานเลชนทมพมมถขง 4 รสชาตพ ไดดแกช ดภปงเดพม หวาน ปาปรพกดา ชมส โดยทมมหดวย

แถลงมมชชองทางการจจาหนชาย ผชาน social media รดานคดาชลมชน กลลชมลมกคดาครอ เดลกนภกเรมยน/วภย

รลชน วภยทจางาน นภกทชองเทมพยว โดยจะขายหดวยกลดวยฉาบปรพมาตร 100 กรภมถลงละ 25 บาท

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

อนลรภกษฑสพพงแวดลดอม และมมการพภฒนาอยชางยภพงยรน

จจานวนรายไดผ : 10,000

หนดา 585 / 587



PS65016885 : โครงการพพฒนาบรรจถภพณฑคสจาหรพบผผาไหมทอมชอยผอมสอธรรมชาตกเพชถอสตงเสรกมการทตองเทอถยว
เชกงวพฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดสามารถแสดงเอกลภกษณฑอภตลภกษณฑของผลพตภภณฑฑผดาไหมตจาบลหพน

ดาด

ใชดแพลตฟอรฑมออนไลนฑเพพพมชชองทางการขายสพนคดาเพรพอเพพพมยอดขาย เชชน Facebook

facebook

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การสชงเสรพมการขายและการตลาด

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การพภฒนาบรรจลภภณฑฑ

การขนสชงและกระจายสพนคดา

การขนสชงและกระจายสพนคดา

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : นดอยกวชา 1 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจลภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : ผดาไหมมงคลยดอมสมธรรมชาตพ ต.หพนดาด อ.หดวยแถลง จ.

นครราชสมมา

รายละเออยด : - เปปนผดาไหมทอมรอยดอมสมธรรมชาตพ ขนาดผรนผดากวดาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร-

ผดาไหมยดอมสมธรรมชาตพ สมเนมยนสวย ไมชฉมดฉาด ไมชมมสารเคมม ทจาใหดใสชสบาย ไมชเปปน

อภนตรายตชอสลขภาพ และเปปนมพตรตชอสพพงแวดลดอม - ผลพตจากเสดนไหมแทด โดยการเลมปยง

ไหมเอง- ผดาไหมมงคล เปปนผดาไหมท

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หพนดาด อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : ปนภดดา ผดาไทย ออกแบบตภดเยลบชลดสตรม

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100068815067738

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

- พภฒนาและออกแบบบรรจลภภณฑฑใหดสามารถแสดงเอกลภกษณฑอภตลภกษณฑของผลพตภภณฑฑผดา

ไหมตจาบลหพนดาด

- ใชดแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เพพพมชชองทางการขายสพนคดาเพรพอเพพพมยอดขาย

- สรดางจลดเดชนใหดสพนคดา โดยการนจาความเชรพอของคนในชลมชน เพพพมความเชรพอและความเปปนศพรพ

มงคลใหดกภบสพนคดา เพรพอเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดา ตภวอยชางเชชน ผดาไหมมงคล เปปนผดาไหมทมพยดอมสมจาก

พรชมงคลในทดองถพพน ไดดแกช แกชนขนลน แกชนคมณ แกชนยอ จากความเชรพอของคนในทดองถพพนเชรพอวชาผมดทมพ

สวมใสชผดามงคล จะมมผมดสนภบสนลนเกรปอกมล คจปาคมณ ยกยอสรรเสรพญ

สชงเสรพมและสนภบสนลนการทชองเทมพยวชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

สรดางรายไดดใหดชลมชน

อนลรภกษฑและตชอยอดภมมพปปญญาทดองถพพน

จจานวนรายไดผ : 500

หนดา 586 / 587



PS65017070 : โครงการพพฒนาผลกตภพณฑคสมถนไพรเพชถอสถขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรถปโครงการ

ปรภบปรลงผลพตภภณฑฑ และบรรจลภภณฑฑ ใหดเหมาะสมตชอการจจาหนชาย

จจาหนชายสพนคดาผชาน Platform Online Facebook

facebook

การพภฒนาสพนคดาและบรพการใหดมมมมลคชาสมง

การยกระดภบมาตรฐานสพนคดาและบรพการ

ระยะเวลาในการพพฒนา : ระยะเวลาในการพภฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกกจสรผางสรรคคจากภรมกปปญญาและวพฒนธรรมทผองถกถน
   เทคโนโลยมการออกแบบผลพตภภณฑฑ

ชชถอผลกตภพณฑค/บรกการ : สมลนไพรอบแหดงเพรพอสลขภาพ เซต ปรางคฑ สปา

รายละเออยด : เซตปรางคฑสปา ประกอบดดวย- รภงไหมสมลนไพรขภดผพว- นจปามภนลดเซลลมไลทฑ- 

เทมยนหอมสมลนไพร

01 : รายละเออยดผลกตภพนฑค/บรกการ

อาจารยคบพญฑกต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปฝาหมาย

07 : รายไดผตตอเดชอน (บาท)

03 : วพตถถประสงคคและระยะเวลาในการพพฒนาสกนคผา/บรกการ

06 : ผลกตภพณฑคบรกการของทตานสรผางคถณคตาใหผกพบชถมชนไดผอยตางไร

05 : แผนธถรกกจ

08 : ชตองทางการขาย และความพรผอมออกสรตตลาด

ประชาชน
มหาวพทยาลภยเทคโนโลยมราชมงคลอมสาน

ต.หพนดาด อ.หดวยแถลง จ.นครราชสมมา

04 : องคคความรรผ/เทคโนโลยอ/นวพตกรรม

รมปกชอน รมปหลภงรรปสกนคผา/บรกการ

ออฟไลนค : บดานสวนสลขใจ

ออนไลนค : https://www.facebook.com/profle.php?id=100012680552966

ความพรผอมออกสรตตลาด : พรดอมขาย หรรอขายแลดว

จากการลงพรปนทมพสจารวจผลพตภภณฑฑทมพตดองการจะเพพพมมมลคชาใหดกภบสพนคดาพภฒนา และยกระดภบ

สพนคดาภายในตจาบลหพนดาด อจาเภอหดวยแถลง จภงหวภดนครราชสมมา นภปน พบวชาภายในพรปนทมพตจาบล

หพนดาด มมพรชสมลนไพร หลากหลายชนพดทภปงเกพดขขปนเองตามธรรมชาตพ และการปลมกของชาวบดาน

ในตจาบล เชชน ไพล, ขมพปนชภน, มะกรมด, ตะไครด, พลภบพลขง, เถาเอลนอชอน, สดมปปอย, มะขาม สรรพคลณ

ทางยาของสมลนไพรเบรปองตดน ใบพลภบพลขง แกดอาการปวดเมรพอยเคลลดขภดยอก แกดอาการปวด

บวม เถาเอลนอชอนชชวยคลายเสดนเอลน  ใบสดมปปอยชชวยบจารลงผพวใหดสะอาดและชชวยลดความดภน ทาง

ชาวบดานในชลมชนจขงไดดมมการนจาสมลนไพรมาแปรสภาพ ซขพงเปปนวพธมการเกลบรภกษาเพรพอเพพพมมมลคชาทมพ

เรมยกวชา สมลนไพรอบแหดงและยภงนจามาแปรรมปไดดหลากหลาย ชาวบดานในชลมชนจขงไดดนจาสมลนไพร

อบแหดงทมพมมอยมชภายในชลมชนมาแปรรมปใหดเกพดผลพตภภณฑฑใหมชเพรพอสรดางรายไดดใหดกภบครอบครภวและ

ชลมชนภายใตดแบรดฑ HERBLAND@HINDAD ประกอบดดวยรภงไหมสมลนไพรขภดผพว, นจปามภนลดเซล

ลมไลทฑ, เทมยนหอมสมลนไพร โดยใชดแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เพพพมชชองทางการขายสพนคดาเพรพอเพพพม

ยอดขาย 

       การใชดสมลนไพรในการรภกษาโรค เปปนสพพงทมพอยมชคมชกภบคนในชลมชนตจาบลหพนดาดมาอยชางชดานาน 

เนรพองจากสมภยกชอน พรปนทมพตจาบลหพนดาดเคยเปปนเสดนทางราชมภคคา จะเหลนไดดจากมมปราสาท

ปรางคฑตภปงอยมชในพรปนทมพตจาบลหพนดาด ซขพงเปปนโบราณสถานทมพเปปนอโรคยาศาลาหรรอกลครอเปปนโรง

พยาบาลในสมภยกชอนนภพนเอง จขงมมการนจาสมลนไพรมา

ใชดรภกษาโรคทภปงทางกายทางใจซขพงเปปนวภฒนธรรมทมพสรบทอดจากอดมตมาจนถขงปปจจลบภน

ใชดผลผลพตทางการเกษตรใหดเกพดประโยชนฑสมงสลด

นจาเทคโนโลยมมาปรภบใชดใหดเกพดประโยชนฑ

เพพพมมมลคชาผลผลพต/ผลพตภภณฑฑ/บรพการ

สรดางความรมดใหดชลมชน

สรดางงานสรดางอาชมพ

จจานวนรายไดผ : 1,000
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