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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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94
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

7,355
ตำบล

จำนวนตำบล

15,042
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
977 โครงการ

อาหารปลอดภัย
5,491 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
818 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
1,466 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6,290 โครงการ

B

A

64,114
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ระดับประเทศ

บัณฑิต
32,195 คนประชาชน

31,919 คน



สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

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



26
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,540
ตำบล

จำนวนตำบล

3,177
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
208 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,159 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
161 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
309 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,340 โครงการ

B

A

13,638
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคเหนือ

บัณฑิต
6,821 คนประชาชน

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

สรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
222 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,187 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
195 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
433 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1,243 โครงการ

B

A

13,069
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

บัณฑิต
6,530 คนประชาชน

6,539 คนสรุปผลลัพธ์
ภาคกลาง
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สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

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



33
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

2,650
ตำบล

จำนวนตำบล

5,421
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
355 โครงการ

อาหารปลอดภัย
1,898 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
174 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
441 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2,553 โครงการ

B

A

23,963
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บัณฑิต
11,980 คนประชาชน

11,983 คน

ต



สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา

รายงานผลลัพธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีพื ้นที ่ดูแลครอบคลุม 
12 ตำบล มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 102 คน แบ่งเป็น บัณฑิต 52 คน 
ประชาชน 50 คน โดยผลงาน BCG จำนวน 24 โครงการ ที่สอดคล้อง
และตรงตาม 5 เป้าหมายสำคัญ ดังนี้ ด้านเกษตรปลอดภัย 3 โครงการ 
ด้านอาหารปลอดภัย 12 โครงการ ด้านท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
และสุขภาพ 1 โครงการ ด้านเศรษกิจหมุนเวียนลดการใช้พลังงานเน้นนำ
กลับมาใช้ใหม่ 2 โครงการ และด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 6 โครงการ
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มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

12
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จำนวนตำบล

24
โครงการ
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จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6 โครงการ

อาหารปลอดภัย
12 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
2 โครงการ

เกษตรปลอดภัย
3 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
1 โครงการ

B

A

102
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา

บัณฑิต
52 คนประชาชน

50 คน

ป



รายชื่อกรรมการบริหาร



รายชื่อกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ทรายแก้ว
กรรมการ

นายกิตติ สัจจาวัฒนา
กรรมการ

รองศาสตราจารย์ขนิษฐา นันทบุตร
กรรมการ

นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์
กรรมการ

นายธนา ยันตรโกวิท
กรรมการ

นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
กรรมการ

นางสาวภัทรพร เล้าวงค์
กรรมการ

นางวนิดา บุญนาคค้า
กรรมการ

นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง
กรรมการ

นายศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
กรรมการ

นางสุวรรณี คำมั่น
กรรมการ

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
กรรมการและเลขานุการ

ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกีรติ แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณีี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายดนุช ตันเทอดทิตย์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ป



รายชื่อทีมร่วมพัฒนา



!

รายชื่อทีมร่วมพัฒนา

นายพันธพงศ์ ตั้งธีระสุนันท์ นางกัลยาณี ทัฬหชัยบูรณ์ นายวิศิษฐ์ สุนทร 

นายวริศร เผ่าวนิช นางสาวชญาน์นัทช์ ไชยวัฒนพงศ์ นายธนภัทร สินธุวราวรรณ

ทีมพัฒนาระบบบริหารโครงการและนวัตกรรม

ฝ



หน่วยงานพันธมิตร



หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนความรู้ ต่อยอดผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ 
หน่วยงานในพื้นที่/ท้องถิ่น

หน่วยงาน อว. 
สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฟ



ภาพรวมกิจกรรม

ภ



ภาพรวมกิจกรรม

ม





U2T for BCG Snapshot
1. จังหวัด สงขลา 1
2. จังหวัด สตูล 13



PS65009475 : นนนนผผนงชชนโรงจนกสวนปลชกหววน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เครรรองววดความหวานของนนนาผผนง

เครรรองววดความชรนนของนนนาผผนง

เครรรองกรองนนนาผผนง

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การออกแบบและพวฒนาผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : นนนาผผนงชวนโรง

รนยละเออยด : นนนาผผนงชวนโรง ปรรมาณ 150 mL ขวดละ 300 บาท นนนาผผนงแทค 100%

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.โคกมสวง อ.คลองหอยโขสง จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : สวนปลวกหวคา

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084490496476

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

ในปปจจจบวนผมคคนเรรรมหวนมาสนใจ และเหหนประโยชนฑอวนมากมายจากแมลงตววเลหกชนรดหนผรงอยสาง 
จรรงจวง นวรนครอ “ชวนโรง”โดยแมลงชนรดดวงกลสาวมมความแตกตสางจากผผนงญาตรทมรเปปนทมรรมคจวกโดย
ทวรวไป ชวนโรง เปปนผผนงชนรดหนผรงทมรมมขนาดเลหกกวสาผผนงพวนธจฑประมาณ 2 – 3 เทสา โดยชวนโรงนวนนเปปน
ผผนงทมรปรวบตววไดคเกสงมาก สามารถอาศวยอยมสในรมตามเหลรอบ ตามซอก ในโพรงตคนไมค ทวนงตามบคาน
พวก ทมรอยมสอาศวย รมเสาบคาน แมคกระทวรงรมทมรเสาไฟฟฟา คนไทยจผงรมคจวกการใชคประโยชนฑของผลผลรตตวว
ชวนโรงทมรไดคมาจากการเกหบรวงชวนโรงตาม ธรรมชาตรมานาน ไดคนนานนนาผผนงของมวนมาใชคเพรรอบรรโภค
โดยตรง ซผรงเชรรอกวนวสานนนาผผนงจากชวนโรงมมสรรพคจณ ทางยามากกวสานนนาผผนงจากผผนง การใชคนนนาผผนง
เปปนองคฑประกอบของยา สมจนไพร เพราะเชรรอวสานนนาผผนงจาก ชวนโรงมมคจณคสาทางยาสมง ซผรงในอดมต
ผมคคนไดคนนา ชวน หรรอ พรอพอลรส (prppolis) มาใชคประโยชนฑ หลากหลายดคาน จากประโยชนฑมาก
มายนานวปการดวงกลสาวจผงทนาใหคเกรดธจรกรจชวนโรง หรรอ ผผนงจรจว ขผนน ซผรงถรอเปปนธจรกรจทมรตคองอาศวย
ความรมคความเขคาใจในการเลมนยงชวนโรง ตลอดจนตคองมมเทคนรควรธม ตสาง ๆ เพรรอใหคไดคมาซผรงนนนาผผนง 
ทคายทมรสจดสามารถนนาไปแปรรมปเปปนสรนคคาตสาง ๆ ทมรนสาสนใจ ไมสวสาจะเปปน ผลรตภวณฑฑเครรรองสนาอาง 
สบมส แชมพมสระผม เปปนตคน ธจรกรจนมนเปปนธจรกรจประเภททวนงผลรตและจนาหนสาย อยสางไรกหดม การทนา
ธจรกรจดวงกลสาว อาจมมขคอจนากวดในหลาย ๆ ประการ เชสน นนนาผผนงมมปรรมาณนคอย ในบางฤดมกาล การ
เพาะพวนธจฑตคองใชคเวลายาวนานพอสมควร เปปนตคน และทางผมคเลมนยงผผนงชวนโรง (สวนปลวกหวคา) ยวง
ขาดเครรรองววดความหวานและความชรนนของนนนาผผนง เพรรอตคองการเพรรมประสรทธรภาพของนนนาผผนง ซผรง
ขคอจนากวดดวงกลสาว เปปนปปญหาสนาควญทมรทนาใหคผมคผลรตตคองเขคาใจ และศผกษาวรธมการทมรจะแกคไขปปญหา
เหลสานวนนอยมสเสมอ ๆ รวมถผง ตคองมมวรธมการในการสรคางผลรตภวณฑฑทมรมมความโดดเดสนจากคมสแขสง

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

ลดขยะ/การนนาววตถจดรบกลวบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สสงเสรรมและสนวบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 15,000

หนคา 1 / 24



PS65009695 : กลรตมดอกพยอมหอมเจอยว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เครรรองซอยหววหอม

เครรรองชวรงดรจรตอล

เครรรองซมล

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวสา 3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   นววตกรรมทางวรศวกรรมอาหาร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : หอมเจมยว

รนยละเออยด : หอมเจมยว นนนาหนวก 400 กรวม ราคา 75 บาท เปปนสรนคคา OTOP ของตนาบล เมรรอ

เปปดถจงแลควควรใสสภาชนะทมรมรดชรด เพรรอยรดระยะเวลาความกรอบของหอมเจมยว สามารถเกหบ

ไดคประมาณ 3 เดรอน

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.โคกมสวง อ.คลองหอยโขสง จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : ดอกพยอมหอมเจมยว

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100064144899405

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

ตลาดหอมเจมยวเปปนตลาดทมรมมผมคขายมากราย ลมกคคาสามารถเลรอกซรนอสรนคคาโดยตวดสรนใจจาก
คจณภาพหรรอราคาเปปนหลวก และดควยธจรกรจ E-Commerce เขคามามมอรทธรพลกวบพฤตรกรรมของ
ผมคบรรโภคทนาใหคผมคบรรโภคมมทางเลรอกเพรรมเขคามาอมกอนานาจการตสอรองกหจะสมงขผนน ทนาใหคทางกลจสม
ตคองคนานผงถผงชสองทางการขายเพรรอใหคแบรนดฑเปปนทมรรมคจวกเพรรมขผนน สรคางโอกาสในการขายใน
อนาคต ผลประกอบการของกลจสมในปปทมรผสานมาลดลงเนรรองจากปปญหาเศรษฐกรจทมรทนาใหคววตถจดรบ
มมราคาสมงขผนน ทางกลจสมจผงตวดสรนใจเพรรมผลผลรตแทนการขผนนราคาสรนคคาใหคสมงเพรรอใหคผลกนาไรยวง
อยมสภายใตคความรวบไดคของสมาชรกในกลจสมและเพรรอใหคสอดคลคองกวบจจดประสงคฑของกลจสมทมรวสา
ลมกคคาตคองไดคสรนคคามมคจณภาพในราคาทมรถมก
    ปปจจจบวนกลจสมดอกพยอมหอมเจมยว ใชคกลยจทธฑการแขสงขวนในการแขสงขวนในตลาด เนรรองจาก
เปปนเปปนผมครรเรรรมการทนาธจรกรจหอมเจมยวเปปนรายแรกๆในชจมชน ทนาใหคเปปนทมรรมคจวกในวงกวคางมากกวสา
แบรนดฑอรรนๆในทคองทมร โดยมมการจนาหนสายสรนคคาทมรมมเอกลวกษณฑเฉพาะตวว มมคจณภาพและราคาถมก 
ปปจจจบวนมมชสองทางการจวดจนาหนสายทวนงหนคาโรงงานการผลรตและจวดสสงไปยวงรคานคคาปลมกในชจมชน 
(Business to Business) เพรรออนานวยความสะดวกใหคแกสลมกคคาเดรมทมรตคองการซรนอซนนาและโอกาส
ในการเพรรมฐานลมกคคาใหมส ในอนาคตทางกลจสมจะมมการพวฒนารมปแบบการขายโดยเชรรอมโยงชสอง
ทางการตลาดทวนงออฟไลนฑและออนไลนฑ เพรรอใหคเกรดการสรรอสารทมรกวคางและทวรวถผงมากขผนน ทจกชสอง
ทางจะสามารถชสวยเหลรอและสนวบสนจนกวนไดค เพรรอใชคประโยชนฑจากความสะดวกสบายในการ
เลรอกสรนคคาและชนาระเงรน รวมทวนงสามารถเกหบขคอมมลลมกคคาเพรรอใหคเกรดการพวฒนาในอนาคต โดย
ทมรทมมงานจากมหาวรทยาลวย/ตววแทนมหาวรทยาลวย เปปนผมคเสนอแนะวรธมการจวดการชสองทางการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 120,000

หนคา 2 / 24



PS65017156 : ปรปยมสลไสวเดชอนตรนดอกแค

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เครรรองชวรงนนนาหนวก

สรคางชสองทางโปรโมทสรนคคาและชสองทางการขายแบบ online

เครรรองเยหบกระสอบ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

การขนสสงและกระจายสรนคคา

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภชย

   การตรดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ผลรตภวณฑฑปจปยมมลไสคเดรอนตราดอกแค

รนยละเออยด : ผลรตภวณฑฑปจปยอรนทรมยฑไสคเดรอนมมลวววนมมมลวกษณะเปปนเมหดรสวนละเอมยดสมดนา 

บรรจจในถจงพลาสตรก (ขนาด 3 กรโลกรวม)  และกระสอบไนลอน ( ขนาด 25 กรโลกรวม)

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : ปจปยมมลไสคเดรอนตราดอกแค

ออนไลนฑ : _

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ปจปยมมลไสคเดรอนตราดอกแคเปปนผลรตภวณฑฑทมรพวฒนาโดยโครงการ U2T For BCG ตนาบลแค คาด
วสาจะจนาหนสายเปปนถจงถจงละ 1 กก. ในราคา 35 บาท และจนาหนสายขนาด 15 กก. ในราคากระสอบ 
500 บาท โดยววตถจประสงคฑธจรกรจครอเปปนผมคนนาดคานการผลรตปจปยอรนทรมยฑมมลไสคเดรอนเพรรอจนาหนสาย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 25,000

หนคา 3 / 24



PS65033130 : สวมจรกจะนะ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ออกแบบและพวฒนาบรรจจภวณฑฑใหมส

เพรรมประสรทธรภาพการผลรต และการจวดการดมแล

สรคางชสองทางโปรโมทสรนคคาละชสองทางการขายแบบ online

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภชย

   การตรดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : สคมจจกจะนะ

รนยละเออยด : สคมจจกจะนะเปปนสคมพวนธจฑพรนนเมรองอยมสในเขตภาคใตคจวดอยมสในกลจสมแมนดารรนซผรง

เปปนสคมเปลรอกลสอนเชสนเดมยวกวบสคมโชกจนและสคมเขมยวหวาน มมลวกษณะเฉพาะตววทมรแตกตสาง

จากสคมอรรนครอบรรเวณขวนวผลมมปจปมยรรนออกมาคลคายจจกภาษาทคองถรรนทางภาคใตคเรมยกวสา“สคม

แปฟนหววจจก”

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : _

ออนไลนฑ : _

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขผนนไป

สคมจจกเปปนสคมพวนธจฑพรนนเมรองอยมสในเขตภาคใตคตอนลสางของประเทศไทยจวดอยมสในกลจสมแมนดารรน
ซผรงเปปนสคมเปลรอกลสอนเชสนเดมยวกวบสคมโชกจนและสคมเขมยวหวานมมลวกษณะเฉพาะตววทมรแตกตสาง
จากสคมอรรนครอบรรเวณขวนวผลมมปจปมยรรนออกมาคลคายจจกภาษาทคองถรรนทางภาคใตคเรมยกวสา“สคมแปฟน
หววจจก”
สคมจจกจะนะสามารถขยายพวนธจฑไดคหลายวรธมไดคแกสวรธมเพาะเมลหดวรธมตอนกรรงวรธมเสมยบยอดวรธมตรดตา
และวรธมทาบกรรงโดยใชคกรรงพวนธจฑสคมจจกพวนธจฑดมปลอดโรคมาทาบกวบตคนพวนธจฑพรนนถรรนหรรอสคมปปาเชสนสคม
มรดถวงสคมจวนกระเปปนตคนและระยะเวลาการเกหบเกมรยวผลผลรตจะตคองไมสนคอยกวสา32สวปดาหฑนวบ
จากววนทมรเรรรมตรดผล
ปปจจจบวนราคาขายผลสคมจจกกรโลละ200บาทและตคนพวนธจฑสคมจจกจะนะราคา150บาทตสอตคนจาก
การประชาสวมพวนธฑปปจจจบวนยวงไมสตสอเนรรองและกวคางขวางจผงทนาใหคในบางชสวงผลผลรตกหไมส
สามารถจนาหนสายไดคหมดทนาใหคมมคสาใชคจสายในสสวนนมนสมงมากคสาปจปยคสานนนาคสาดมแลดวงนวนนทาง
ทมมtakecareจผงมมแนวทางในการพวฒนาผลรตภวณฑฑตวนงแตสขวนนตอนการปลมกและจนาหนสายสรนคคา 
จะทนาการตลาดเพรรมการประชาสวมพวนธฑโดยใหคผมคบรรโภคและเกษตรกรทมรสนใจไดคเขคาใจถผงรสชาตร
และเขคาถผงสคมจจกจะนะมากยรรงขผนนและเพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายสรนคคาอมกหลายๆชสองทาง 
ทาง online และ offine

ครดคคนกระบวนการทนางานทมรงสายขผนน

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 25,000

หนคา 4 / 24



PS65016630 : นนนนพรลกสมรนไพรตนนบลนนหววน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

นววตกรรมการตรวจคจณคสาทางอาหาร

พวฒนาบรรจจภวณฑฑ ใหคมมคจณภาพและมาตรฐานในการบรรจจผลรตภวณฑฑ

เพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายโดยเนคนในตลาดออนไลนฑ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การออกแบบและพวฒนาผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : นนนาพรรกกจคงเสมยบสมจนไพร

รนยละเออยด : 1. นนนาพรรกกจคงเสมยบสมจนไพร ประกอบดควย กจคงแหคง พรรกเมหดใหญส กระเทมยม

เจมยว หอมแดงเจมยว นนนาตาลทราย เกลรอปปน นนนามวน2. ไตปลาแหคง ประกอบดควย พรรกชมนฟฟา 

พรรกจรนดาแหคง พรรกขมนหนมสวน พรรกไทยดนาเมหด ขสาซอย ตะไครคซอย ผรวมะกรมด ขมรนนซอย หอม

แดงหวรนหยาบ กระเทมยม กะปป

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.นาหวคา อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

- นนนาพรรกสมจนไพร เรรรมจากการฝฝกอาชมพจากบวณฑรตแรงงานตนาบลนาหวคา ลงมาเพรรอสอนใหค
ชาวบคานมมอาชมพเสรรม ตสอมาชาวบคาน ม.6 ตนาบลนาหวคา นนามาพวฒนาตสอยอดโดยรวมกลจสมกวน
เลหกๆ 10-15 คน รวบรวมเงรนเพรรอนนาไปลงทจนและซรนอววตถจดรบ และพวฒนาจนเกรดผลรตภวณฑฑอมก 1 
ชรนน ครอไตปลาแหคง ดควยรสชาตรของนนนาพรรกและไตปลาทมรมมสมตรเปปนเอกลวกษณฑเปปนทมรยอมรวบของ
ลมกคคาทมรเคยรวบประทาน ทนาใหคนนนาพรรกและไตปลาแหคงเปปนทมรตคองการของลมกคคาจนานวนมาก ทาง
ทมมจผงเกรดแนวครดในการพวฒนาตสอยอดนนนาพรรกกจคงเสมยบสมจนไพรและไตปลาแหคงออกมา
จนาหนสายใหคมากขผนน เพรรอใหคเพมยงพอตสอความตคองการของลมกคคาทวนงลมกคคาปลมกและสสงตามรคาน
คคา ซผรงเรรรมตคนจากรคานคคาในชจมชน รวมทวนงยวงมมแผนขยายการผลรตโดยใชคเครรรองจวกรในการผลรต
ตามมาตราฐานอจตสาหกรรมอาหาร ใหคไดคเปปนสรนคคาทมรมมเครรรองหมายมาตรฐาน เชสน อย.,GMP, 
และฮาลาล เปปนตคน เพรรอเพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายทวนงแบบ On line และ Off line

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

มมสจขภาพดมขผนน ลดโอกาสเกรดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 10,000

หนคา 5 / 24



PS65016843 : ชรดขวนวยนนสมรนไพรออแกนลค

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เปปนนววตกรรมทมรนนาววตถจดรบในชจมชนมาทนาผลรตภวณฑฑเพรรอสรคางรายไดคใหคกวบประชาชน

เพรรอเพรรมมมลคสาใหคกวบววตถจดรบเกรดเปปนผลรตภวณฑฑใหมส

การเพรรมชสองทางในการขาย

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   สจขอนามวยอาหาร หรรอ กระบวนการควบคจมขวนนตอนการผลรตตวนงแตสตคน

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ชจดขคาวยนาสมจนไพรออแกนรค,นนนาบมดม

รนยละเออยด : 1 นนนาบมดม ตคมนนนาใสสปลาใสสใบมะกรมด ตะไครค และขสาลงในหมคอ เคมรยวดควยไฟอสอนจน

คนใหคนนนาตาลละลาย ชรมรสใหคเคหม หวาน เขคมขคน เคมรยวตสอจนสอดแหคงขผนนเทใสสถควย 2 ชจดขคาว

ยนาหจงขคาวกวบนนนา 3 ครวนงจนนนนาซาวขคาวใสสพวกใสสในตะแกรงใหคสะเดหดนนนาแลควนนาดอกอวญชวนมา

ตคมกวบนนนาจนนนนาเปปนสมฟฟาปปดไฟพวกไวคใหคเยหนนนานนนาอวญชวนมาหจงขคาวดควยหมคอไฟฟฟาจนขคาวสจก

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.นาหวคา อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

เปปนอาชมพเสรรมหลวงการรวบจคางทนาสวนยางพาราของหมมสบคาน ม.9 บคานควนขมนแรด ตนาบลนาหวคา
โดยมมสมาชรกชสวยกวนทนาภายในหมมสบคานควนขมนแรดชาวตนาบลนาหวคา
ขคาวยนาจวดเปปนอาหารจานเดมยวทมรมมคจณคสาทางโภชนาการ สมงและถรอเปปนอาหารทคองถรรนของผมคคน
ทางภาคใตคทมรนรยมในปปจจจบวน นรยมรวบประทานเปปนอาหารเชคาหรรออาหารกลางววนขคาวยนา เพรรอใหค
เพมยงพอตสอความตคองการของลมกคคา ซผรงเรรรมตคนจากรคานคคาในชจมชน นอกจากนมนในขคาวยนายวงใหค
แรสธาตจ โปรตมน คารฑโบไฮเดรต และมมใยอาหารสมง ชสวยใหคระบบขวบถสายทนางานไดคเปปนปกตร รวมทวนง
ยวงมมแผนขยายการผลรต ใหคไดคเปปนสรนคคาทมรมมเครรรองหมายมาตรฐาน เชสน อย.,GMP, และฮาลาล 
เปปนตคน เพรรอเพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายทวนงแบบ On line และ Off line

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรวกษฑและตสอยอดภมมรปปญญาทคองถรรน

จนนนวนรนยไดว : 520

หนคา 6 / 24



PS65005104 : ผลลตภชณฑฑเครชชองสนนอนงจนกขวนวชตอขลง ต.ทตนมตวง อ.เทพน จ.สงขลน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

กระบวนการผลรตแบบ Zero Waste

สมของผลรตภวณฑฑไดคจากสารสกวดธรรมชาตร ปราศจากสมสวงเคราะหฑ

นววตกรรมการสกวดสารดควย Microwave-assisted extraction

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ผลรตภวณฑฑโลชวรนขคาวชสอขรง

รนยละเออยด : ผลรตภวณฑฑบนารจงผรวกายทมรประกอบไปดควยสารสกวดจากขคาวชสอขรงซผรงมมสารตคาน

อนจมมลอรสระจากธรรมชาตรในปรรมาณสมงเหมาะสนาหรวบทจกสภาพผรว ชสวยบนารจงผรวใหคเนมยนนจสน

ผรว ชจสมชรรน เผยผรวกระจสางใส

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทสามสวง อ.เทพา จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

โลชวรนขคาวชสอขรงเหมาะสนาหรวบการดมแลผรวพรรณ โดยมมกลจสมเปฟาหมายครอ ผมคบรรโภคทมรมองหา
ผลรตภวณฑฑบนารจงผรว, คนทนางาน,นวกเรมยน-นวกศผกษา,โดยมมชสองทางการจวดจนาหนสายสรนคคา ดวงนมน 
1.online ไดคแกส Page facebook, Tiktok 2.offine ไดคแกส ออกบมธ,หนคารคาน,ตววแทน

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 19,900

หนคา 7 / 24



PS65048152 : ผลลตภชณฑฑสบสตกวอนจนกขวนวชตอขลง ต.ทตนมตวง อ.เทพน จ.สงขลน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

กระบวนการผลรตแบบ Zero Waste

สมของผลรตภวณฑฑไดคจากสารสกวดธรรมชาตร ปราศจากสมสวงเคราะหฑ

นววตกรรมการสกวดสารดควย Microwave-assisted extraction

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : สบมสกคอนขคาวชสอขรง

รนยละเออยด : ผลรตภวณฑฑทนาความสะอาดรสางกายและบนารจงผรวดควยสารสกวดจากขคาวชสอขรง

ซผรงมมสารตคานอนจมมลอรสระจากธรรมชาตรในปรรมาณสมงเหมาะสนาหรวบทจกสภาพผรว ชสวยบนารจ

งผรวใหคเนมยนนจสนผรว ชจสมชรรน เผยผรวกระจสางใส

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทสามสวง อ.เทพา จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

สบมสกคอนขคาวชสอขรง เหมาะสนาหรวบการดมแลผรวพรรณ โดยมมกลจสมเปฟาหมายครอ ผมคบรรโภคทมรมองหา
ผลรตภวณฑฑบนารจงผรว, คนทนางาน,นวกเรมยน-นวกศผกษา,โดยมมชสองทางการจวดจนาหนสายสรนคคา ดวงนมน 
1.online ไดคแกส Page facebook, Tiktok 2.offine ไดคแกส ออกบมธ,หนคารคาน,ตววแทน

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 7,900

หนคา 8 / 24



PS65025791 : โครงกนรยกระดชบผลลตภชณฑฑชรมชนตนนบลเกนะแตววสสตตลนดออนไลนฑ และรวนนควนปลอกสมชยใหมต

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เทคโนโลยมการขายสรนคคาออนไลนฑผสานชสองทาง Online และ Offine

เทคโนโลยมบรรจจภวณฑฑเพรรอลดความเสมยหายระหวสางการขนสสงสรนคคา

-

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การออกแบบและพวฒนาผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ขนมดอกจอก, ผลรตภวณฑฑมวลเบอรฑรมรแปรรมป, ไขสเคหมกะทรสดใบเตย 

และเครรรองแกงสมจนไพรตนามรอ

รนยละเออยด : ผลรตภวณฑฑชจมชนเดสนของตนาบลเกาะแตคว จนานวน 4 ผลรตภวณฑฑ ไดคแกส 

ขนมดอกจอก(รสฟปกทอง/รสโกโกค/รสชาเขมยว/รสดวนงเดรม/รสใบเตย/รสอวญชวญ/รสแครอ

ท), ผลรตภวณฑฑจากมวลเบอรฑรมรแปรรมป(ไวนฑมวลเบอรฑรมร/นนนามวลเบอรฑรมร,พานาคอตตคามวลเบอรฑรมร/

ขนมเปปป ยะมวลเบอรฑรมร), ไขสเคหมกะทรสดใบเตย และเครรรองแกงสมจนไพรตนามรอ(แกงสคม/แกงเผหด/

แกงกะทร) ทวนง 4 ผลรตภวณฑฑมมความโดดเดสนดคานรสชาตร และบรรจจภวณฑฑทมรสวยงามตามอวต

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.เกาะแตคว อ.เมรองสงขลา จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : ตลาดนวด UBISKRU

ออนไลนฑ : เกาะแตควออนไลนฑ by U2T-SKRU

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

ตนาบลเกาะแตควมมผลรตภวณฑฑชจมชนเดสน ไดคแกส ไขสเคหมกะทรสดใบเตย ไวนฑมวลเบอรฑรมร ผลรตภวณฑฑ
มวลเบอรฑรมรแปรรมป เครรรองแกงสมจนไพรตนามรอ และขนมดอกจอก โดยมมจจดเดสนเรรรองความสะอาด 
อรสอย ถมกหลวกอนามวย และราคาไมสแพง ในอนาคตผลรตภวณฑฑชจมชนดวงกลสาวมมโอกาสทมรจะขยาย
ตววทางธจรกรจไดคโดยงสาย เพราะฐานลมกคคาเดรมในชจมชนยวงขยายไปเรรรอย ๆ ในโอกาสทมรจะเตรบโต
สามารถทมรจะทนาเปปนอาชมพเสรรมและนนาผลรตภวณฑฑไปขายในงาน Otop หรรอออกบมธงานตสางๆ 
เพรรอใหคเปปนทมรรมคจวกในพรนนทมรจวงหววดสงขลา และจวงหววดใกลคเคมยงมากขผนน แตสเนรรองดควยชจมชนยวงขาด
องคฑความรมคดคานการขายสรนคคาทวนง ในตลาด Online และ Offine การขนสสงสรนคคาไปยวงผมคบรรโภค
เกรดความเสมยหายระหวสางการขนสสง และการยกระดวบมาตรฐานผลรตภวณฑฑชจมชน เชสน มผช. 
อย. หรรอ OTOP จผงตคองดนาเนรนการพวฒนาในสสวนนมนเพรรมเตรมเพรรอสรคางยอดขายและสรคางรายไดค
เพรรมใหคกวบชจมชน ดวงนวนนแผนธจรกรจทมรตคองพวฒนาครอ สสงเสรรมการตลาด Online และ Offine ใหค
กลจสมผลรตภวณฑฑชจมชนตนาบลเกาะแตคว เพรรอใหคมมรายไดคเพรรมขผนนอยสางนคอย 10% ตสอเดรอน โดย
กนาหนดสสวนแบสงทางการตลาดไวค 3 ชสองทาง ครอ 1. ชสองทางการขายปลมก ใหคกวบผมคบรรโภคทมรทนา
การสวรงเขคามา โดยจะมมคนในหมมสบคานและคนในละแวกใกลคเคมยงทมรจะจวดงานบวช งานแตสงงาน งาน
ขผนนบคานใหมส งานศพ และงานฮารมรายอ กหจะมาสวรงขนมไวคลสวงหนคาตามววนและเวลาทมรจะจวดงาน 2. 
ชสองทางการขายสสง  จะสสงใหคกวบรคานขายสรนคคาในหมมสบคาน และรคานขายสรนคคาในตนาบลใกลคเคมยง 
รคานกาแฟ/รคานอาหารในจวงหววดสงขลา และตลาดนวด UBISKRU ทจกววนพฤหวสบดม 3. ชสองทาง
ออนไลนฑ เชสน เพจเกาะแตควออนไลนฑ by U2T-SKRU, LAZADA, Shopee, Line@ เปปนตคน ซผรง
จากการวรเคราะหฑแนวโนคมทางการตลาด พบวสาแนวโนคมอยมสในเกณฑฑกนาลวงเจรรญเตรบโต สรบเนรรอง

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สสงเสรรมและสนวบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 10,000
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PS65048105 : โครงกนรพชฒนนผลลตภชณฑฑจนกมะพรวนวนนนนหอมตนนบลเกนะแตวว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

การแปรรมปผลรตภวณฑฑจากมะพรคาวนนนาหอม

เครรรองปอกมะพรคาวนนนาหอมอวตโนมวตร

บรรจจภวณฑฑสรนคคาทมรสวยงามตามอวตลวกษณฑของกลจสม

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เกษตรปลอดภชย

   การตรดตามกระบวนการทางการเกษตร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : เตยหอม

รนยละเออยด : มะพรคาวนนนาหอมถรอเปปนพรชเศรษฐกรจทมรสนาควญในพรนนทมรตนาบลเกาะแตคว นนนา

มะพรคาวจะมมรสชาตรหอม หวาน อรสอยไมสเหมรอนใคร กลรรนจะมมความหอมเหมรอนใบเตย ดรรม

แลควดมตสอสจขภาพ

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.เกาะแตคว อ.เมรองสงขลา จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : ศมนยฑการเรมยนรมคมะพรคาวนนนาหอมครบวงจร อ.วรรจณ

ออนไลนฑ : เกาะแตควออนไลนฑ by U2T-SKRU

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

มะพรคาวนนนาหอมถรอเปปนพรชเศรษฐกรจทมรสนาควญในพรนนทมรตนาบลเกาะแตควมมรสชาตรหอม หวาน อรสอย
ไมสเหมรอนใครกลรรนจะมมความหอมเหมรอนใบเตย ดรรมแลควดมตสอสจขภาพ โดยศมนยฑการเรมยนรมค
มะพรคาวนนนาหอมครบวงจร หมมสทมร 9 ต.เกาะแตคว อ.เมรอง จ.สงขลา มมการปลมกมะพรคาวนนนาหอม
จนานวนมากในพรนนทมร 10 ไรส มมการแปรรมปเปปนผลรตทมรหลากหลายไดคแกส นนนามะพรคาวนนนาหอม วจคน
มะพรคาว มะพรคาวเผา เปปนตคน ในอนาคตคาดวสาจะมมโอกาสขยายตววทางธจรกรจไดคโดยงสายเพราะ
ฐานลมกคคาเดรมในชจมชนยวงมมความตคองการอยสางตสอเนรรอง และะศมนยฑฯมมเปฟาหมายนนาผลรตภวณฑฑ
ไปขผนนทะเบมยน OTOP และออกบมธสรนคคาในงานตสางๆเพรรอใหคประชาชนในพรนนทมรจวงหววดสงขล าและ
ตสางจวงหววดรมคจวกมากขผนนปปจจจบวนชจมชนยวงขาดองคฑความรมคดคานการแปรรมปผลรตภวณฑฑ และการ
ขายสรนคคาในตลาด Online และ Offine จผงตคองดนาเนรนการพวฒนาในสสวนนมนเพรรมเตรม เพรรอสรคาง
ยอดขายและสรคางรายไดคเพรรมใหคกวบชจมชน ดวงนวนนแผนธจรกรจทมรตคองพวฒนาเพรรมเตรมครอ การแปร
รมปผลรตภวณฑฑจากมะพรคาวนนนาหอมเปปนเคคกมะพรคาว รวมถผงการสสงเสรรมดคานการตลาดทวนงตลาด 
Online และตลาดOffine ใหคศมนยฑฯมมรายไดคเพรรมขผนนอยสางนคอย 10% ตสอเดรอน โดยกนาหนดสสวน
แบสงทางการตลาดไวค 3 ชสองทางครอ 1.ชสองทางการขายปลมกใหคกวบผมคบรรโภคทมรทนาการสวรงเขคามา
โดยตรงกวบศมนยฑ(ประชาชนในตนาบลเกาะแตควและพรนนทมรใกลคเคมยง) เชสน สถานทมรจวดสวมมนาจะมม
การสวรงสรนคคาไวคลสวงหนคาตามววนและเวลาทมรจะจวดงาน ขายในตลาดนวด UBISKRU ทจกววนพฤหมสบ
ดม หรรอรคานคคาปลมกทวรวไป เปปนตคน 2.ชสองทางการขายสสงโดยจะจวดสสงใหคกวบรคานขายสรนคคาใน
ตนาบลเกาะแตคว หรรอรคานคคาขายสรนคคาในพรนนทมรใกลคเคมยง 3. ขายผสานชสองทาง Online ไดคแกส เพ
จเกาะแตควออนไลนฑ by U2T-SKRU,ตลาดนวดออนไลนฑเกาะแตคว เปปนตคน ซผรงจากการวรเคราะหฑ

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สสงเสรรมและสนวบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 3,500
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PS65005455 : กนรยกระดชบผลลตภชณฑฑและขยนยโอกนสทนงกนรตลนดของผลลตภชณฑฑในชรมชนทตนหลน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ไมสมม

ไมสมม

ไมสมม

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : โหนด นา เล

รนยละเออยด : เยลลมรนนนาตาลโตนดยวงไมสเคยวางจนาหนสายมากสอนปลานรลแดดเดมยวมมการวาง

จนาหนสาย แตสยวงไมสเปปนทมรรมคจวกรของลมกคคามากเทสาไหรส จผงนนามาพวฒนาผลรตภวณฑฑใหคมมความ

หนคาสนใจ โดยการเพรรมตารางคจณคสาทางโภชนาการและปรวบปรจง Packaging ใหคมมความทวน

สมวยยรรงขผนน

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทสาหรน อ.สทรงพระ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

นนนาตาลโตนดมมเอกลวกษณฑ ครอมมกลรรนหอมเฉพาะตวว รสชาตรทมรหวานละมจนและยวงมมคสาดวดชนม
นนนาตาลตนราสสงผลใหคซผมเขคากระแสเลรอดชคา จผงครดเพรรมกลจสมเปฟาหมายไปทมรกลจสมววยรจสน โดยการแปร
รมปเปปนเยลลมรพรคอมดรรมจากนนนาตาลโตนดสด ใหคมมความทวนสมวยและดรรมงสายตสอทจกววย

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

อนจรวกษฑและตสอยอดภมมรปปญญาทคองถรรน

จนนนวนรนยไดว : 5,000

หนคา 11 / 24



PS65048150 : กนรยกระดชบผลลตภชณฑฑและขยนยโอกนสทนงกนรตลนดของผลลตภชณฑฑในชรมชนทตนหลน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

การทนาแหคง

การบรรจจสจญญากาศ

ไมสมม

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ปลานรลแดดเดมยว

รนยละเออยด : เปปนปลานรลแดดเดมยวแลสกคางออก หวรนเปปนชรนน บรรจจในถจงสมญญากาศ นนนาหนวก 

300 กรวมตสอถจง

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทสาหรน อ.สทรงพระ จ.สงขลา

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขผนนไป

 ชจมชนทสาหรนอยมสตรดกวบทะเลสาบซผรงเปปนทะเลสาบสามนนนา ทางชจมชนเลยนนาภมมรปปญญาชาวบคาน
มาแปรรมปเปปนปลานรลแดดเดมยว เพรรอเพรรมมมลคสาใหคกวบปลานรล ซผรงเอกลวกษณฑของปลานรลใน
ทะเลสาบสงขลาจะมมเนรนอแนสน มมความมวนมากกวสาปลานรลทวรวไป

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 5,000

หนคา 12 / 24



PS65003816 : สตงเสรลมนวชตกรรมกนรแปรรสปผลลตภชณฑฑจนกกลววย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

พวฒนาบรรจจภวณฑฑใหคทวนสมวยเพรรอลดปปญหาการแตกรคาวจากขนสสง

การนนานววตกรรมหมคออบลมรคอนมาใชคในขวนนตอนการผลรต

การนนาววตถจดรบมาแปรรมปใหคเปปนผลรตภวณฑฑในรมปแบบใหมส

ถสายทอดเทคโนโลยมการผลรตและบรรการ

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การออกแบบและพวฒนาผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : กลควยจจาบ

รนยละเออยด : กลควยกรอบแกควเปปนผลรตภวณฑฑแปรรมปกลควยหลากหลายรสชาตร และหลาก

หลายรมปแบบ สนาหรวบคนรวกสจขภาพและชอบทานขนมกรนเลสน

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทจสงนจคย อ.ควนกาหลง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

แปรรมปกลควยหลากหลายรมปแบบดควยกลควยหอมเขมยว และกลควยทองเดชในพรนนทมร และพวฒนา
ผลรตภวณฑฑใหคมมคจณภาพและตรงความตคองการของกลจสมผมคบรรโภค  พวฒนารมปแบบของสรนคคาและ
บรรการ รวมถผงจวดกรจกรรมสสงเสรรมการขาย  จวดกรจกรรม CSR

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

มมสจขภาพดมขผนน ลดโอกาสเกรดการเจหบปปวย

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 33,000

หนคา 13 / 24



PS65031327 : กนรสรวนงสรรคฑสอยวอมจนกวชสดรธรรมชนตลในชรมชนดววยแนวคลด เศรษฐกลจหมรนเวอยน และออก

แบบลนยผวนเพชชอพชฒนนผวนบนตลกสรวนงเอกลชกษณฑประจนนถลชน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

พวฒนาลวดแบบลวดลายศรลปะผคาบาตรกใหคมมอวตลวกษณฑพรนนถรรน

พวฒนารมปแบบผลรตภวณฑฑใหมสใหคเหมาะสมกวบทจกGen

นนาววสดจธรรมชาตรมาสกวดเปปนสมยคอมผคา

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวสา 3 เดรอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดกนรใชวพลชงงนนเนวนนนนกลชบมนใชวใหมต

   Recovery (การนนากลวบครนมาใหมส)

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : เสรนอบาตรกแฟชวรนลายพรนนถรรน

รนยละเออยด : ผคาบาตรก Yo zama เปปนผคาบาตรกทมรยวงคงรมปแบบการเขมยนลายผคาดควยมรอ และ

พรมพฑลายดควยบลจอกทมรออกแบบเปปนลายอวตลวกษณฑชจมชนและตวดเยหบเปปนชจดทมรทวนสมวยเหมาะ

กวบกลจสมววยรจสน และกลจสมคนทวรวไป

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทจสงนจคย อ.ควนกาหลง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ออกแบบลวดลายศรปะ ผคาบาตรกใหคมมอวตลวกษณฑพรนนถรรนใชคสมธรรมชาตรจากววสดจเหลรอทรนงในพรนนทมร 
เชสน ขมนเลรรอย เปลรอกขนจน ใบกลควย ผรวหมากสจก เปลรอกมะพรคาว ใบหมกวางสด และแหคงเปปนตคน นนา
มาตวดเยหบเปปนเสรนอเชรนต และผคาคลจมศมรษะของผมคหญรงมจสลรม

มมสจขภาพดมขผนน ลดโอกาสเกรดการเจหบปปวย

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

อนจรวกษฑสรรงแวดลคอม และมมการพวฒนาอยสางยวรงยรน

จนนนวนรนยไดว : 42,000

หนคา 14 / 24



PS65017392 : โครงกนรยกระดชบมนตรฐนนกนรจนนหนตนยดลนดอกกนหลง  พชนนทอชตนนบลอรใดเจรลญ อนนเภอควน

กนหลง จชงหวชดสตสล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ใชคเครรรองผสมดรนเพรรอลดกนาลวงคนและเพรรมอวตราการผลรต

เพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายในรมปแบบทมรมมความทวนสมวยและมมความหลากหลายมากยรรงขผนนบน

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ

มมการจวดระบบหลวงบคานทมรดม เพรรอการขนสสงสรนคคาไปยวงพรนนทมรตสางๆไดคสะดวกและรวดเรหวยรรงขผนน

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบผลรตภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ดรนดอกกาหลง

รนยละเออยด : ดรนสนาหรวบเพาะปลมก

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 3 คน 6 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.อจใดเจรรญ อ.ควนกาหลง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

บรรจจภวณฑฑ สรคางความจดจนาไดคงสาย โดยใสสชรรอแบรนดฑ “ดรนดอกกาหลง”เปปดรคานคคาบนเฟซบจจก
ใหคเปปนเพจสาธารณะใชคชรรอวสา “ดรนดอกกาหลง” ทวนงยวงตรดตสอรคานคคาทางการเกษตรเพรรอนนา
สรนคคาไปวางจนาหนสาย พรคอมทวนงเปปดรคานคคาออนไลนฑบนแพลตฟอรฑม shopee, tiktok เพรรอเปปน
การโฆษ

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 1,750

หนคา 15 / 24



PS65017398 : โครงกนรพชฒนนบรรจรภชณฑฑและโลโกว “ปลนเคคม ผสวใหญตนชนตฑ” พชนนทอชตนนบลอรใดเจรลญ อนนเภอควน

กนหลง จชงหวชดสตสล

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ออกแบบโลโกคและพวฒนาบรรจจพวฒฑฑ

ใชคกรรมวระ มการถนอมอาหารเพรรอยผดระยะเวลาการรวกษาผลรตภวณฑฑ

เพรรมชสองทางการจวดจนาหนสายในรมปแบบทมรมมความทวนสมวยและมมความหลากหลายมากขผนน

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจสรวนงสรรคฑจนกภสมลปปญญนและวชฒนธรรมทวองถลชน

   เทคโนโลยมการออกแบบบรรจจภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ปลาเคหม ผมคใหญสนวนตฑ

รนยละเออยด : ปลาสมเสมยดแปรรมป

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 3 คน 6 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.อจใดเจรรญ อ.ควนกาหลง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

พวฒนาและออกแบบบรรจจภวณฑฑใหคมมความโดดเดสนและสามารถยรดอายจการเกหบรวกษาปลาเคหม
ไดคนานยรรงขผนนเพรรอลดการปนเปปน อนของอาหาร ลดกลรรน  รวมถผงการออกแบบโลโกคสรนคคาเพรรอเพรรม
ความเปปนเอกลวกษณฑภายใตคแบรนดฑ “ปลาเคหม ผมคใหญสนวนตฑ”  เพรรมชสองทางการขายทางเฟสบจจค

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 5,960

หนคา 16 / 24



PS65021617 : กนรพชฒนนผลลตภชณฑฑแยมจนนปนดะและครคกกอนจนนปนดะ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

การแปรรมปจนาปาดะ Organic 100%

การออกแบบบรรจจภวณฑฑ

ทนาการตลาดออนไลนฑ

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลรตการเกษตร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : แยม และคจคกกมนจนาปาดะ

รนยละเออยด : ผลรตภวณฑฑแยมจนาปาดะ และคจคกกมนจนาปาดะ เปปนการแปรรมปววตถจดรบทางการ

เกษตรทมรมมอยมสมากตามฤดมกาล ซผรงหากจนาหนสายเปปนผลสดจะมมราคาตนรา จผงมมแนวครดในการ

เพรรมมมลคสาดควยการแปรรมปเปปนผลรตภวณฑฑทมรสามารถจนาหนสายในวงกวคางทวนงในรมปแบบ Online 

และ Ofine

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ววงประจวน อ.ควนโดน จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : สตมลสมทอง

ออนไลนฑ : U2T BCG ตนาบลววงปะจวน

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

การพวฒนาผลรตภวณฑฑแยมจนาปาดะ และคจคกกมนจนาปาดะ เปปนการแปรรมปววตถจดรบทางการเกษตรทมร
มมอยมสมากตามฤดมกาล ซผรงหากจนาหนสายเปปนผลสดจะมมราคาตนรา จผงมมแนวครดในการเพรรมมมลคสาดควย
การแปรรมปเปปนผลรตภวณฑฑทมรสามารถจนาหนสายในวงกวคางทวนงในรมปแบบ Online และ Ofine โดยมม
จจดแขหงของผลรตภวณฑฑ ครอ จนาปาดะ เปปนผลไมคอวตลวกษณฑของจวงหววดสตมล และสวนเกษตรของ
ชจมชน ถรอเปปนพรนนทมรเกษตรแปลงใหญสรสวมถผงมมการปลมกแบบเกษตรอรนทรมยฑ และปลอดจากการ
ใชคสารเคมม จผงถรอเปปนผลรตภวณฑฑทมรมมความปลอดภวยสมง ดมตสอสจขภาพของผมคบรรโภค นอกจากนมน
ผลรตภวณฑฑดวงกลสาวยวงไดครวบการสสงเสรรมใหคไดคมาตรฐาน อย. และ ฮาลาล จผงสามารถทนาการ
ตลาดในวงกวคาง นอกจากนมนพรนนทมรตนาบลววงประจวนยวงเปปนเขตแดนตรดตสอกวบประเทศมาเลเซมย 
และมมตลาดชายแดน ซผรงมมลมกคคาทมรเปปนนวกทสองเทมรยวจากประเทศมาเลเซมยเขคามาซรนอสรนคคาเปปน
จนานวนมาก จผงถรอเปปนโอกาสในการสรคางกลจสมลมกคคาใหมสทมรดมยรรง นอกจากนมนการทนาการตลาดยวง
เนคนการขายในรมปแบบออนไลนฑผสานแพลตฟอรฑมตสางๆ ไดคแกส facebook live line oa 
instragram และ shopee ซผรงถรอเปปนตลาดออนไลนฑขนาดใหญสสามารถสรคางการรวบรมค และ
สรคางการสรรอสารการตลาดไดคในวงกวคาง นอกจากนมนยวงมมความรสวมมรอกวบผมคประกอบการอรรนๆ ใน
พรนนทมรจวงหววดสตมล รวมถผงอจตสหกรรมจวงหววดสตมล และศมนยฑรสสงเสรรมอจตสหกรรมภาคทมร 11 ใน
การกระจายสรนคคา และออกรคานจนาหนสายในงานแสดงสรนคคตสางๆ

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

ลดขยะ/การนนาววตถจดรบกลวบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 20,000
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PS65048134 : กนรพชฒนน และยกระดชบผลลตภชณฑฑครคกกอนจนนปนดะ

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

การแปรรมป

การออกแบบบนนจจภวณฑฑ

การทนาการตลาดออนไลนฑ

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   เทคโนโลยมการแปรรมปผลผลรตการเกษตร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : คจจกกมนจนาปาดะ

รนยละเออยด : การพวฒนาผลรตภวณฑฑคจคกกมนจนาปาดะ เปปนการแปรรมปววตถจดรบทางการเกษตรทมร

มมอยมสมากตามฤดมกาล ซผรงหากจนาหนสายเปปนผลสดจะมมราคาตนรา จผงมมแนวครดในการเพรรมมมลคสา

ดควยการแปรรมปเปปนผลรตภวณฑฑทมรสามารถจนาหนสายในวงกวคางทวนงในรมปแบบ Online และ 

Ofine

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ววงประจวน อ.ควนโดน จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : สตมลสมทอง

ออนไลนฑ : U2T BCG ตนาบลววงปะจวน

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

การพวฒนาผลรตภวณฑฑแยมจนาปาดะ และคจคกกมนจนาปาดะ เปปนการแปรรมปววตถจดรบทางการเกษตรทมร
มมอยมสมากตามฤดมกาล ซผรงหากจนาหนสายเปปนผลสดจะมมราคาตนรา จผงมมแนวครดในการเพรรมมมลคสาดควย
การแปรรมปเปปนผลรตภวณฑฑทมรสามารถจนาหนสายในวงกวคางทวนงในรมปแบบ Online และ Ofine โดยมม
จจดแขหงของผลรตภวณฑฑ ครอ จนาปาดะ เปปนผลไมคอวตลวกษณฑของจวงหววดสตมล และสวนเกษตรของ
ชจมชน ถรอเปปนพรนนทมรเกษตรแปลงใหญสรสวมถผงมมการปลมกแบบเกษตรอรนทรมยฑ และปลอดจากการ
ใชคสารเคมม จผงถรอเปปนผลรตภวณฑฑทมรมมความปลอดภวยสมง ดมตสอสจขภาพของผมคบรรโภค นอกจากนมน
ผลรตภวณฑฑดวงกลสาวยวงไดครวบการสสงเสรรมใหคไดคมาตรฐาน อย. และ ฮาลาล จผงสามารถทนาการ
ตลาดในวงกวคาง นอกจากนมนพรนนทมรตนาบลววงประจวนยวงเปปนเขตแดนตรดตสอกวบประเทศมาเลเซมย 
และมมตลาดชายแดน ซผรงมมลมกคคาทมรเปปนนวกทสองเทมรยวจากประเทศมาเลเซมยเขคามาซรนอสรนคคาเปปน
จนานวนมาก จผงถรอเปปนโอกาสในการสรคางกลจสมลมกคคาใหมสทมรดมยรรง นอกจากนมนการทนาการตลาดยวง
เนคนการขายในรมปแบบออนไลนฑผสานแพลตฟอรฑมตสางๆ ไดคแกส facebook live line oa 
instragram และ shopee ซผรงถรอเปปนตลาดออนไลนฑขนาดใหญสสามารถสรคางการรวบรมค และ
สรคางการสรรอสารการตลาดไดคในวงกวคาง นอกจากนมนยวงมมความรสวมมรอกวบผมคประกอบการอรรนๆ ใน
พรนนทมรจวงหววดสตมล รวมถผงอจตสหกรรมจวงหววดสตมล และศมนยฑรสสงเสรรมอจตสหกรรมภาคทมร 11 ใน
การกระจายสรนคคา และออกรคานจนาหนสายในงานแสดงสรนคคตสางๆ

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

ลดขยะ/การนนาววตถจดรบกลวบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 20,000
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PS65022604 : โครงกนรสรวนงมสลคตนเพลชมจนกขวนวเหนอยวดนนภนยใตว BCG

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ขคาวเกรมยบขคาวเหนมยวดนา นววตกรรมการแปรรมปผลรตภวณฑฑโดยภมมรปปญญาทสองถรรนผสานกลจสม

วรสาหกรจชจมชน

เยลลมรไขสมจก นววตกรรมแปรรมปผลรตภวณฑฑโดยกลจสมวรสาหกรจชจมชน

เสคนใยฟาง ดควยเทคโนโลยมเครรรอง Fiber analyzer

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : มากกวสา 3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ขคาวเกรมยบขคาวเหนมยวดนา/เยลลมรขคาวเหนมยวดนา(ไขสมจก)/เสคนใยจาก

ฟางขคาว

รนยละเออยด : 1.ขคาวเกรมยบขคาวเหนมยวดนา เปปนขคาวเกรมยบทมรทนามาจากสสวนผสมจากขคาวเหนมยว

ดนา 35฿ 2.เยลลมรขคาวเหนมยวดนา กระบวนเเปรรมปขคาวเหนมยวดนาเปปนเยลลมร 55฿ 3.เสคนใยจากฟาง

ขคาว เปปนสรรงเหลรอใชคจากกระบวนการผลรตโดยผสานการเเปรสภาพเปปนเสคนใยขวนนพวฒนาตคน

เเบบ100฿

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.แป-ระ อ.ทสาแพ จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขผนนไป

ทางทมมU2T ตนาบลแป-ระ จวงหววดสตมล ไดคตสอยอดขคาวเหนมยวดนาเปปนผลรตภวณฑฑ ไดคเเกส ขคาว
เกรมยบขคาวเหนมยวดนา เยลลมรขคาวเหนมยวดนา(ไขสมจก) และเสคนใยจากฟางขคาว ภายใตคแบรนดฑเป-รวค

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

ลดขยะ/การนนาววตถจดรบกลวบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

อนจรวกษฑสรรงแวดลคอม และมมการพวฒนาอยสางยวรงยรน

จนนนวนรนยไดว : 7,000
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PS65022622 : โครงกนรพชฒนนบรรจรภชณฑฑจนกขวนวเหนอยวดนนเพชชอสตงเสรลมกนรตลนดและกนรทตองเทอชยว

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

ใชคเทคโนโลยมออกแบบและปรวบเปลมรยนบรรจจภวณฑฑใหคทวนสมวย

นววตกรรมเครรรองซมลสมญญากาศ เพรรอเพรรมระยะเวลาในการเกหบของผลรตภวณฑฑ

ครดคคนถจงบรรจจใหคตอบโจทยฑการใชคงานของผลรตภวณฑฑภายใตคแนวครด BCG

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   เทคโนโลยมบรรจจภวณฑฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ขคาวเหนมยวดนา

รนยละเออยด : ขคาวเหนมยวดนา พรคอมหจคงจนานวน 1 กรโลกรวม/ถจง

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.แป-ระ อ.ทสาแพ จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ทางทมมU2T ตนาบลแป-ระ จวงหววดสตมล ไดคทนาการลงพรนนทมรศผกษาชจมชน จากการศผกษาทางกลจสม
ไดคเลรอกผลรตภวณฑฑขคาวเหนมยวดนาในการยกระดวบและพวฒนาบรรจจภวณฑฑทมรมมอยมสในทคองถรรน ภายใตค
แบรนดฑเป-รวค

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

จนนนวนรนยไดว : 7,000
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PS65017100 : กนรพชฒนนผลลตภชณฑฑกรวงแหวง

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เทคโนโลยมสมตรและกรรมวรธมการผลรตอาหาร

นววตกรรมการสรคางแบรนดฑ ฉลากและบรรจจภวณฑฑ

พวฒนานววตกรรมผลรตภวณฑฑกจคงแหคง

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ผงโรยขคาวฟจรรคาเกะ (Furikake) รสกจคงแหคง

รนยละเออยด : ผงโรยขคาวฟจรรคาเกะ (Furikake) รสกจคงแหคง เปปนผงโรยขคาวไสลฑญมรปจปน สนาหรวบ

โรยบนอาหาร อาทร ขคาวสวยขคาวปปน น ขคาวตคม มามสา กกวยเตมจยว พาสตคา แซนวรช ขนมปปง สลวด 

ฯลฯ ชสวยเพรรมรสชาตรใหคอรสอย กลมกลสอม เกหบรวกษาไดคงสาย นนนาหนวกเบา พกพาสะดวก

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทจสงบจหลวง อ.ทจสงหวคา จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

ผงโรยขคาวสสวนประกอบหลวกครอกจคงแหคงซผรงเปปนสรนคคาประจนาถรรนต.ทจสงบจหลวงนนากจคงแหคงมาเปปนววตถจ
ดรบหลวกในการทนาผงโรยขคาว บรรจจภวณฑฑของเราเปปนถจงซรปซมลสจญญากาศสามารถปปดซรปไวค
ทานในมรนออาหารมรนอตสอๆไป เราจะควดกะปปทมรมมคจณภาพทนาใหคผงโรยขคาวมมความกลมกลสอม

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนววตกรรมใหมสใหคกวบผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

จนนนวนรนยไดว : 29,000
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PS65017142 : กนรพชฒนนผลลตภชณฑฑกะปป

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

เทคโนโลยมสมตรและกรรมวรธมการผลรตอาหาร

นววตกรรมการสรคางแบรนดฑ ฉลากและบรรจจภวณฑฑ

พวฒนานววตกรรมผลรตภวณฑฑกะปป

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

อนหนรปลอดภชย

   การแปรรมปอาหาร

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : ผงโรยขคาวฟจรรคาเกะ (Furikake) รสนนนาพรรกกะปป

รนยละเออยด : ผงโรยขคาวฟจรรคาเกะ (Furikake) รสนนนาพรรกกะปป เปปนผงโรยขคาวไสลฑญมรปจปน 

สนาหรวบโรยบนอาหาร อาทร ขคาวสวยขคาวปปน น ขคาวตคม มามสา กกวยเตมจยว พาสตคา แซนวรช ขนมปปง 

สลวด ฯลฯ ชสวยเพรรมรสชาตรใหคอรสอย กลมกลสอม เกหบรวกษาไดคงสาย นนนาหนวกเบา พกพาสะดวก

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ทจสงบจหลวง อ.ทจสงหวคา จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขาย หรรอขายแลคว

ผงโรยขคาวสสวนประกอบหลวกครอกะปปซผรงเปปนสรนคคาประจนาถรรนต.ทจสงบจหลวงนนากะปปมาเปปนววตถจดรบ
หลวกในการทนาผงโรยขคาว
บรรจจภวณฑฑของเราเปปนถจงซรปซมลสจญญากาศสามารถปปดซรปไวคทานในมรนออาหารมรนอตสอๆไป
คจณสมบวตรของสรนคคาจะควดกะปปทมรมมคจณภาพทนาใหคผงโรยขคาวมมความกลมกลสอม

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

นนาเทคโนโลยมมาปรวบใชคใหคเกรดประโยชนฑ

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางนววตกรรมใหมสใหคกวบผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

จนนนวนรนยไดว : 29,000
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PS65010287 : โครงกนรกนรเพลชมมสลคตนผลลตภชณฑฑชรมชนแปรรสปจนกกลววย

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

การนนาผลของกลควยมาทนาใหคเปปนผง

การนนาลนาตคนกลควยมาทนาใหคเปปนเสคนใย

การนนาเครรรองจวกรมาใชสในการทนาผลรตภวณฑฑ

การสสงเสรรมการขายและการตลาด

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การพวฒนาบรรจจภวณฑฑ

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

การขนสสงและกระจายสรนคคา

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

เศรษฐกลจหมรนเวอยนลดกนรใชวพลชงงนนเนวนนนนกลชบมนใชวใหมต

   Upcycle (การรมไซเครลแบบทมรทนาใหคคจณคสาเพรรมขผนน)

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : กลควยผงชงดรรมเพรรอสจขภาพ และตจจกตามวนนรเสคนใยจากกลควย

รนยละเออยด : กลควยผงชงดรรมเพรรอสจขภาพ เปปนผลรตภวณฑฑใหมสทมรแปรรมปจากผลกลควยนนามาทนา

เปปนผงละเอมยดเพรรอทมรจะไดคกลควยผงชงดรรม ในกลควยผงชงดรรมจะมมนนนาผผนงเปปนสสวนผสม  สสวน

ตจจกตามวนนรเสคนใยจากกลควยนนาลนาตคนมาผลรตใหคเกรดเปปนเสคนใยมาทนาเปปนดคายเปปนใชคประกอบ

เปปนตจจกตามวนนร

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ปาลฑมพวฒนา อ.มะนวง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 1 เดรอน

ผลรตภวณฑฑกลควยผงชงดรรมเพรรอสจขภาพ
กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมทมรสนใจในสจขภาพจะมมในชสวงววยทนางาน และผมคสมงอายจ ซผรงยวงมมกลจสมผมคปปวยทมร
เกมรยวกวบโรคทางดคานกระเพาะ ลนาไสค กลจสมนวกทสองเทมรยว ไมสจนากวดเพศ โดยมมชสวงอายจ ตวนงแตส 35 ปป
ขผนนไป มมการจวดโปรโมชวรนใหคกวบลมกคคาใหมสทมรมาซรนอสรนคคา และมมของแถมในชสวงเปปดสรนคคาใหมสใหคกวบ
ลมกคคาเมรรอซรนอสรนคคา ทนาการจวดจนาหนสายผสาน Social media Facebook มมสรนคคาสสงใหคกวบรคานคคา
ในพรนนทมรชจมชนและมมการออกบมธตามสถานทมรตสางๆ คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครวบ ครอกลควยผงชงดรรมเปปน
ผลรตภวณฑฑทมรชงดรรมไดคงสายซผรงมมนนนาผผนงเปปนสสวนผสมยวงเปปนผลรตภวณฑฑทมรชสวยรวกษากระเพาะ ลนาไสค 
ปลอดภวยจากสารพรษ ทรวพยากรในการผลรตประกอบไปดควย เครรรองปปร นววตถจดรบ กลควยทมรมมใน
ชจมชน นนนาผผนงจากกลจสมชจมชน แรงงานทมรใชคในการผลรตซผรงเปปนแรงงานและสมาชรกในชจมชน ในสสวน
ของผมคเกมรยวใหคการสนวบสนจนและผมคเกมรยวขคองในธจรกรจ จะมมอบต.ตนาบลปาลฑมพวฒนา  กลจสมวรสาหกรจ
ชจมชน  ววตถจดรบในชจมชน

ผลรตภวณฑฑตจจกตามวนนรเสคนใยจากกลควย
กลจสมลมกคคาเปปนกลจสมนวกทสองเทมรยว กลจสมเดหก กลจสมครอบครวว ไมสจนากวดเพศ มมการจวดโปรโมชวรนใหค
กวบลมกคคาใหมสทมรมาซรนอสรนคคา ทนาการจวดจนาหนสายผสาน Social media Facebook มมสรนคคาสสงใหคกวบ 
รคานสะดวกซรนอในพรนนทมรชจมชนและมมการออกบมธตามสถานทมรตสางๆ คจณคสาทมรลมกคคาจะไดครวบ ครอ ววตถจ
ดรบทมรมาจากเสคนใยกลควยมาจากธรรมชาตรทมรเปปนมรตรตสอสรรงแวดลคอม มมอวตลวกษณฑของทคองถรรน 
สามารถเปปนของทมรระลผกไดค ทรวพยากรในการผลรตประกอบไปดควย เครรรองจวกรทคอดคาย ลนาตคน

ใชคผลผลรตทางการเกษตรใหคเกรดประโยชนฑสมงสจด

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

มมสจขภาพดมขผนน ลดโอกาสเกรดการเจหบปปวย

ลดขยะ/การนนาววตถจดรบกลวบมาใชคใหมส [Reduce/Reuse/Recycle]

สรคางงานสรคางอาชมพ

จนนนวนรนยไดว : 5,000
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PS65016574 : โครงกนรกนรเสรลมสรวนงและพชฒนนศชกยภนพมชคครเทศกฑนวอยเพชชอสตงเสรลมกนรทตองเทอชยวใน

พชนนทอชตนนบลปนลฑมพชฒนน

Snapshot C01-C06รนยงนนสรรปโครงกนร

-

-

-

การพวฒนาสรนคคาและบรรการใหคมมมมลคสาสมง

การยกระดวบมาตรฐานสรนคคาและบรรการ

ระยะเวลนในกนรพชฒนน : ระยะเวลาในการพวฒนา : 2-3 เดรอน

ทตองเทอชยวทอชเปปนมลตรตตอสลชงแวดลวอมและสรขภนพ

   ระบบขายสรนคคาหรรอบรรการผสานชสองทางออนไลนฑ

ชชชอผลลตภชณฑฑ/บรลกนร : เสคนทางการทสองเทมรยวตนาบลปาลฑมพวฒนา

รนยละเออยด : เปปนการบรรการนนาเทมรยวในพรนนทมรตนาบลปาลฑมพวฒนา ตามจจดตสางๆทมรนสาสนใจ 

ไดคแกส ลานหรนปปาพน, ถนนาเจหดคต, ถนนาผมภาเพชร, บคานรากไมค เปปนตคน เปปนการนนามรดกทาง

ธรณมวรทยาในพรนนทมรมากสอใหคเกรดการพวฒนาเศรษฐกรจในชจมชนไดค

01 : รนยละเออยดผลลตภชนฑฑ/บรลกนร

อนจนรยฑบชญฑลต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปนหมนย

07 : รนยไดวตตอเดชอน (บนท)

03 : วชตถรประสงคฑและระยะเวลนในกนรพชฒนนสลนควน/บรลกนร

06 : ผลลตภชณฑฑบรลกนรของทตนนสรวนงครณคตนใหวกชบชรมชนไดวอยตนงไร

05 : แผนธรรกลจ

08 : ชตองทนงกนรขนย และควนมพรวอมออกสสตตลนด

ประชนชน

มหาวรทยาลวยราชภวฏสงขลา

ต.ปาลฑมพวฒนา อ.มะนวง จ.สตมล

04 : องคฑควนมรสว/เทคโนโลยอ/นวชตกรรม

รมปกสอน รมปหลวงรสปสลนควน/บรลกนร

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ควนมพรวอมออกสสตตลนด : พรคอมขายภายในเวลา 3 เดรอนขผนนไป

เพรรอพวฒนาศวกยภาพทวกษะการนนาเสนอแหลสงทสองเทมรยวในพรนนทมรตนาบลปาลฑมพวฒนา  รสวมกวบ
องคฑการบรรหารสสวนตนาบลปาลฑมพวฒนาและโรงเรมยนบคานปปาพน จวดอบรมถสายทอดองคฑความรมค
เบรนองตคนในการทนาหนคาทมรเปปนมวคคจเทศกฑทคองถรรนในการแนะนนาชจมชน เปปนการนนามรดกทางธรณม
วรทยาในพรนนทมรมากสอใหคเกรดการพวฒนาเศรษฐกรจในชจมชนไดค เพรรอปลมกจรตสนานผกเหหนคจณคสาและ
ภาคภมมรใจในทคองถรรน อมกทวนงยวงเปปนการประชาสวมพวนธฑทรวพยากรทคองถรรนไดคอยสางถมกตคองเกรด
ประโยชนฑแกสทคองถรรนเพรรอกสอใหคเกรดกระบวนการเสรรมสรคางประสบการณฑและยวงสามารถสรคาง
รายไดคเสรรมแกสเยาวชนในการนนาเทมรยวของชจมชนไดคในในอนาคต  เปปนการนนามรดกทางธรณม
วรทยาในพรนนทมรมากสอใหคเกรดการพวฒนาเศรษฐกรจในชจมชน

เพรรมมมลคสาผลผลรต/ผลรตภวณฑฑ/บรรการ

สสงเสรรมและสนวบสนจนการทสองเทมรยวชจมชน

สรคางความรมคใหคชจมชน

สรคางงานสรคางอาชมพ

สรคางรายไดคใหคชจมชน

จนนนวนรนยไดว : 8,000

หนคา 24 / 24



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG
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