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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
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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



13
มหาวิทยาลัย

จำนวนมหาวิทยาลัย

480
ตำบล

จำนวนตำบล

982
โครงการ

E

D

C

B

A

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
72 โครงการ

อาหารปลอดภัย
336 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
106 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
79 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
389 โครงการ

B

A

4,067
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคตะวันออก

บัณฑิต
2,062 คนประชาชน

2,005 คน

ท



สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

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

จำนวนมหาวิทยาลัย

1,075
ตำบล

จำนวนตำบล

2,182
โครงการ

C

A

D

B

E

จำนวนโครงการตามกลุ่มเป้าหมาย

เกษตรปลอดภัย
120 โครงการ

อาหารปลอดภัย
911 โครงการ

ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
182 โครงการ

เศรษฐกิจหมุนเวียนลดการใช้
พลังงานเน้นนำกลับมาใช้ใหม่
204 โครงการ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์จาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
765 โครงการ

B

A

9,377
คน

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ

สรุปผลลัพธ์
ภาคใต้

บัณฑิต
4,802 คนประชาชน

4,575 คน

น



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.    กระบี่ 1
2.  กรุงเทพมหานคร 7
3.  กาญจนบุรี 45
4.  กาฬสินธุ์ 60
5.  กำแพงเพชร 69
6.  ขอนแก่น 74
7.  จันทบุรี 89
8.  ฉะเชิงเทรา 118
9.  ชลบุรี 134
10.   ชัยนาท 155
11.  ชัยภูมิ 160
12.  ชุมพร 174
13.  เชียงราย 189
14. เชียงใหม่ 203
15. ตรัง 226
16. ตราด 234
17. ตาก 241
18. นครนายก 251
19. นครปฐม 256
20. นครพนม 267
21. นครราชสีมา 276
22. นครศรีธรรมราช 301
23. นครสวรรค์ 316
24. นนทบุรี 332
25. นราธิวาส 340
26. น่าน 352
27. บึงกาฬ 361
28. บุรีรัมย์ 366
29. ปทุมธานี 372
30. ประจวบคีรีขันธ์ 377
31. ปราจีนบุรี 389
32. ปัตตานี 397
33. พระนครศรีอยุธยา 414
34. พะเยา 430
35. พังงา 432
36. พัทลุง 434
37. พิจิตร 443
38. พิษณุโลก 452



U2T for BCG Snapshot
39. เพชรบุรี 460
40. เพชรบูรณ์ 473
41. แพร่ 479
42. ภูเก็ต 482
43. มหาสารคาม 485
44. มุกดาหาร 489
45. แม่ฮ่องสอน 496
46. ยโสธร 500
47. ยะลา 505
48. ร้อยเอ็ด 515
49. ระนอง 523
50. ระยอง 532
51. ราชบุรี 547
52. ลพบุรี 570
53. ลำปาง 579
54. ลำพูน 585
55. เลย 586
56. ศรีสะเกษ 593
57. สกลนคร 601
58. สงขลา 611
59. สตูล 641
60. สมุทรปราการ 650
61. สมุทรสงคราม 655
62. สมุทรสาคร 658
63. สระแก้ว 661
64. สระบุรี 671
65. สิงห์บุรี 675
66. สุโขทัย 682
67. สุพรรณบุรี 694
68. สุราษฎร์ธานี 701
69. สุรินทร์ 738
70. หนองคาย 748
71. อ่างทอง 756
72. อำนาจเจริญ 762
73. อุดรธานี 769
74. อุตรดิตถ์ 777
75. อุทัยธานี 796
76. อุบลราชธานี 810



PS65015551 : สปาชชมชนนนนามมนนวด ตนาบลศาลาดดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาออกแบบแพพคเกจจจจง

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

เพจพมชชองทางการเขขาถถงลลกคขาใหมชๆ เพพพอใหขลลกคขาไดขรลขจพกมากขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดมะพรขาว ตนาบลศาลาดชาน

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑนนจามพนนวดผลจตจากสมคนไพรในทของถจพน ใชขในการบรรเทาอาการ

ปวดเมพพอยคลายเสขนเนพจอไดขอยชางมยประสจทธจภาพไมชทนาใหขแสบรขอน และเปปนทยพนจยมเปปนอยชาง

มากในการนนาไปนวด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.ศาลาดชาน อ.เกาะลพนตา จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑบขานทคชงหยยเพพง

ออนไลนฑ : บขานชาลนาเพพง ชาเพพพอผชอนคลาย ชะลอวพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

นนจามพนนวด เปปนผลจตภพณฑฑทยพชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอย จถงตของการเจาะตลาดกลคชมวพยรคชนถถง

ผลขสลงอายค  และยพงตชอยอดไปยพงนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาในตนาบล เพพพอเปปนการสรขางรายไดขหมคน

เวยยนเขขาสลชชคมชน  ซถพงมยชชองทางการจพดจนาหนชายทพจงทาง Facebook และทางวจสาหกจจชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 5,250

หนขา 1 / 818



PS65015553 : นนนามมนนวดตนาบลหลวยนนนาขาว จมงหวมดกระบทท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาออกแบบPackaging คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

เพจพมชชองทางการเขขาถถงลลกคขาใหมชๆ เพพพอใหขลลกคขาไดขรลขจพกมากขถจน

การรชวมมพอธครกจจสปาทชองเทยพยวชคมชนเพพพอพพฒนาบรจการสจนคขาทยพดยขถจน

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดหขวยนนจาขาว

รายละเอทยด : นนจามพนนวดหขวยนนจาขาว ซถพงมยสชวนประกอบของพพชทของถจพนของหขวยนนจาขาว คพอ

ผพกเสยจยนผย ซถพงมยคคณสมบพตจชชวยคลายเสขน จถงนนามาเปปนสชวนประกอบหลพกของผลจตภพณฑฑเพพพอ

ชลวพตถคดจบทยพมยอยลชในตนาบลหขวยนนจาขาวอยชางมยประโยชนฑสลงสคด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.หขวยนนจาขาว อ.คลองทชอม จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมวจสาหกจจชคมชนนวดไทยนนจาพครขอนเคพม

ออนไลนฑ : นวดเพพพอสคขภาพนนจาพครขอนเคพม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

นนจามพนนวดหขวยนนจาขาว เปปนอยกรลปเเบบหนถพงของการนวดเพพพอผชอนคลายเเละบนาบพดโรค ทยพมยวพตถค

ดจบจากสมคนไพรในทของถจพน โดยการนนจาวพตถคดจบตชางๆมาผชานการสกพดเปปนนนจามพนนวด ทยพมยเปปา

หมายสนาหรพบกลคชมคนในวพยทนางาน ทยพอายค 25 ปปขถจนไป โดยมคชงขายผชายระบบออนไลนฑเเละสถาน

ประกอบการเกยพยวกพบการนวดในชคมชน เพพพอชชวยสชงเสรจมการทชองเทยพยวเเละการบรจการของ

ชคมชนและผลจตภพณฑฑนนจามพนนวดสมคนไพรจะใชขวพตถคดจบสมคนไพรทยพสามารถหาไดขจากชคมชนตนาบล

หขวยนนจาขาวและนพกทชองเทยพยวในตนาบลหขวยนนจาขาวกพมยความสนใจเกยพยวกพบการนวดไทยควบคลชไปกพบ

การแชชนนจาพครขอนเคพม โดยการพพฒนาตราผลจตภพณฑฑใหขมยความโดดเดชนและนชาสนใจมากยจพงขถจน

สนาหรพบนพกทชองเทยพยวอยกดขวย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 2 / 818



PS65016132 : นนนาสมบปะรดตนาบลหลวยนนนาขาว จมงหวมดกระบทท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนานวพตกรรมการแปรรลปสจนคขา ซถพงเปปนการแปรรลปเพพพอยพดอายคผลจตภพณฑฑ

การใชขเทคโนโลยยในการพพฒนา Packaging ในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

การใชขเทคโนโลยยทางการตลาดออนไลนฑ เชชน Page Facebook

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาสพบปะรด

รายละเอทยด : นนจาสพบปะรดสลตรสนาหรพบคนรพกสคขภาพ รสชาตจหวานกลมกลชอมเปปนเอกลพกษณฑ

จากสพบปะรดทยพปลลกในตนาบลหขวยนนจาขาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.หขวยนนจาขาว อ.คลองทชอม จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานบขานเคขกคลองทชอม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหขวยนนจาขาว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ผลจตภพณฑฑนนจาสพบปะรด ผลจตจากสพบปะรดในชคมชนเพพพอสรขางเปปนผลจตภพณฑฑของชคมชน เพพพอเปปน

การสรขางรายไดขหมคนเวยยนเขขาสลชชคมชน โดยเจาะตลาดไปยพงนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางเขขามาทชอง

เทยพยวในชคมชน ซถพงมยชชองทางการจพดจนาหนชายทพจงทางFacebookและทางวจสาหกจจของชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 3 / 818



PS65007162 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลหนอง

ทะเล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการจพดการสจนคขาและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เรพอคายพค

รายละเอทยด : บรจการใหขเชชาเรพอคายพค ชมทจวทพศนฑวจวเขาและปปาโกงกางทยพอชางเกพบนนจาคลองหรล

ดบขานแหลมสอม ตนาบลหนองทะเล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.หนองทะเล อ.เมพองกระบยพ จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขานผลจตภพณฑฑ (Product)

• เปปนเรพอคายพคทยพไดขมาตรฐาน พรขอมสจพงอนานวยความสะดวกและความปลอดภพยทพจงตชอชยวจตและ

ทรพพยฑสจน

• มยพนพกงานทยพมยประสบการณฑคอยอนานวยความสะดวก

ดขานราคา(Price)

• เรพอคายพคพรขอมอคปกรณฑปปองกพนใหขเชชาในราคา 300 บาทตชอลนา

ดขานชชองทางการจพดจนาหนชาย(Place)

• ชชองทางออนไลนฑ Facebook

• จพดจนาหนชายหนขารขาน ณ วจสาหกจจชคมชนกลคชมเรพอคายพคบขานแหลมสอมคลองหรลด

ดขานการสชงเสรจมการขาย(Promotion)

• ใหขสชวนลด/สจทธจพจเศษตชาง ๆ ตามเงพพอนไขทยพกนาหนด

• มยการทนาสพพอประชาสพมพพนธฑเพพพอดถงดลดลลกคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 4 / 818



PS65008711 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลอดาวนาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการจพดการสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสจนคขาและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวบขานนาตยน

รายละเอทยด : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวโดยชคมชนบขานนาตยน เปปนแหลชงรวบรวมผลจตภพณฑฑ

และสจนคขาของตาบลอชาวนาง เชชน ศลนยฑพพฒนาอาชยพบขานนาตยน (กะลานาตยน) โฮมสเตยฑบขาน

นาตยน กลคชมชคมชนเรพอหพวโทงจาลอง บขานสวนนาตยนฟารฑมสเตยฑ กลคชมแปรรลปผขาบาตจก ชคมชน

อชาวนางฟารฑมแพะ เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.อชาวนาง อ.เมพองกระบยพ จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ดขานผลจตภพณฑฑ (Product)

-มยกลคชมรองรพบการทชองเทยพยวทยพหลากหลายทยพนพกทชองเทยพยวสามารถไปเยยพยมชมไดข เชชน กลคชม

ผลจตภพณฑฑจากกะลามะพรขาว กลคชมทนาผขาบาตจก กลคชมขขาวซขอมมพอ กลคชมทนาเรพอหพวโทงจนาลอง

- มยการรวมกลคชมโฮมสเตยฑทยพไดขคคณภาพ และเปปนแหลชงพพกแรมทยพไมชไกล จากแหลชงทชองเทยพยวหลพก

- คนในชคมชนมยความสามพคคย อยลชรชวมกพนอยชางสพนตจสคข

- ใกลขแหลชงอนานวยความสะดวกดขานอคปโภคบรจโภคและการสพพอสาร 

- มยมพคคคเทศกฑทของถจพนทยพสามารถบรจการนพกทชองเทยพยวไดข

2. ดขานราคา (Price)

- สรขางมลลคชาเพจพมใหขการทชองเทยพยวของชคมชนโดยการตลาด ประชาสพมพพนธฑ และการยกระดพบ

สจนคขาและบรจการของชคมชน

- พพฒนาและยกระดพบผลจตภพณฑฑชคมชนเพพพอเปปนสจนคขาทยพระลถกขขถนชพพอของชคมชน

- พพฒนาขขอมลลดขานการทชองเทยพยวของชคมชนทยพเปปนระบบ

- ปรพบภลมจทพศนฑชคมชนใหขมยความสวยงาม

- พพฒนาเสขนทางคมนาคมเพพพอเขขาถถงแหลชงทชองเทยพยวแตชละจคดใหขเกจดความสะดวกสบาย

3. ดขานชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place)

อยลชใกลขศลนยฑกลางการทชองเทยพยวทางทะเลของ จ.กระบยพ คพอ อชาวนาง และอยลชทชามกลางแหลชงทชอง

เทยพยวทยพมยชพพอเสยยง นพกทชองเทยพยวสามารถกระจายตพวจากแหลชงทชองเทยพยวหลพกมายพงชคมชนบขานนา

ตยนไดข และเขขาถถงชคมชนไดขสะดวก เชชน หาดนพรพตนฑธารา ไรชเล เกาะปอดะ สคสาน หอย ๗๕ ลขานปป 

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 5 / 818



PS65015524 : 1.การทดองเทททยวเชมงนมเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กลคชมสจนคขา OPOT

เวพบไซตฑโซเชยยลมยเดยย

รขานคขาคลชรขาน(รขานชอบปลาชคม ม.เกษครศาสตรฑ บางเขน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศเกาะศรยบอยา

รายละเอทยด : บรจการการเดจนทางบรจการดขานทยพพพกบรจการดขานรขานอาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.เกาะศรยบอยา อ.เหนพอคลอง จ.กระบยพ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชาวเลซยฟล ฟด

ออนไลนฑ : โครงการ1ตนาบล1มหาลพย ตนาบลเกาะศรยบอยา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาการทชองเทยพยวของพพจนทยพตนาบลเกาะศรยบอยาจพงหวพดกระบยพใหขเปปนทยพดถงดลดของกลคชมนพก

ทชองเทยพยวตชางชาตจมากยจพงขถจนและนพกทชองเทยพยวทพพวไปในการมาเยพอนเกาะศรยบอยาทยพมยสถานทยพสวย

งามวจวธรรมชาตจและทยพพพกสถานทยพทยพเปปนเกาะและไฮไลทพสนาคพญคพออาหารทะเลสดทยพเปปนของขถจน

ชพพอเกาะศรยบอยาทยพมยรขานอาหารมากมายใหขเลพอกรพบประทานเพพพอสรขางใหขชาวบขานบนเกาะศรยบอ

ยามยรายไดขเพจพมขถจนจากเเพคเกพจการเชจญชวนมาเทยพยวในรลปแบบทยพเราจพดวางในดขานการบรจการ

การเดจนทางทยพพพกโรงแรมรขานอาหารตชางๆเเละมยกจจกรรมเกยพยวกพบระบบนจเวศทะเลอยกดขวยในแพ

คเกพจทยพเราจพดไวข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 6 / 818



PS65016941 : กมนลม ชมนา พาเทททยวแบบฉบมบวมถทชชมชนคนทรายกองดมนใตล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาแผนการตลาด

จพดทนาสพพอเพพพอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวและแหลชงบรจการตชางๆ

การใชขแพลตฟอรฑมออนไลนฑในการโปรโมท

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กจนลม ชมนา พาเทยพยวแบบฉบพบวจถยชคมชนคนทรายกองดจนใตข

รายละเอทยด : เเพพคเกจทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน ราคา 999 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

แขวงทรายกองดจนใตข เขตคลองสามวา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนโครงการทยพจะพาเทยพยวชมวจถยชยวจตทของถจพนของคนในตนาบลทรายกองดจนใตข ซถพงเปปนตนาบลทยพ

เตพมไปดขวยเสนชหฑทพจงดขานวพฒนธรรมและดขานเกษตรกรรม เปปนพพจนทยพทยพมยบรรยากาศเงยยบสงบ

และรชมรพพนเหมาะสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการไปสพมผพสประสบการณฑแบบชนบท โดยมยเปปา

หมายเพพพอสรขางอาชยพและสรขางรายไดขใหขแกชคนในชคมชนทพจงในดขานของการใหขบรจการหของพพก 

ธครกจจรขานอาหาร รขานคขาชคมชน หรพอการบรจการในทของถจพน และรวมไปถถงการสชงเสรจมผลจตภพณฑฑ

ทางการเกษตร เพพพอเปปนการชชวยเหลพอเกษตรกรในขคมชนใหขเกจดรายไดขเพจพมมากขถจน และถพอเปปน

การฟฟจ นฟลสภาพเศรษฐกจจหลพงจากทยพไดขรพบผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรพส COVID-19 

โดยคาดหวพงวชาตนาบลแหชงนยจจะสามารถกลพบมาครถกครพจนไดขอยกครพจงหนถพง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 7 / 818



PS65009857 : ทดองเทททยวบางชมน 2วมน 1คชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโปรโมท

การทนาสพพอ

การทนาแผนการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวบางชพน 2วพน1คพน

รายละเอทยด : แพพคเจทยพพพก2วพน1คพน 1200 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

แขวงบางชพน เขตคลองสามวา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขายแพพคเกจทชองเทยพยวบางชพน 2วพน1คพน พรขอมทพจงแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวในบางชพน เพพพอเปปน

การสชงเสรจมใหขเกจดรายไดข และสชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพกของคนตชางถจพน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 8 / 818



PS65021689 : เทททยวคลองทททจอมทองลดองสวนเกษตรกร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางแผนทยพทชองเทยพยวทพจงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

พพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวเชพพอมโยงวพด ชคมชน และสวนเกษตรทางเรพอและจพกรยาน

ใชขสพพอโซเชยยลในการชชวยโฆษณาบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บยยอนดฑ จอมทอง (Beyond Chomthong)

รายละเอทยด : บรจการทชองเทยพยวและนนาเทยพยวในเขตจอมทอง อยชางเชชน ไหวขพระ เทยพยวสวน

เกษตร การขายผลจตภพณฑฑทางการเกษตรปลอดสารพจษของชคมชน และรายไดขจากการจพด

อบรมการทนาขนมไทยใหขกพบนพกทชองเทยพยวทยพสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสยาม

แขวงจอมทอง เขตจอมทอง จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขวยบรจเวณชคมชนมยสวนเกษตรทยพพพชผพกสชวนหนถพงปลลกโดยใชขเมลพดพพนธคฑพระราชทานและทนา

เกษตรอจนทรยยฑ นชาจพดทนาเปปนแหลชงเรยยนรลขใหขกพบคนภายนอกไดขแตชยพงไมชเปปนทยพรลขจพก  อยกทพจงเขต

จอมทองยพงมยสถานทยพทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมวพดตชาง ๆ ทยพมยชพพอเสยยงอยลชแลขว เชชน พจพจธภพณฑฑ

โขนจจจว พจพจธภพณฑฑวจถยไทยทยพมยชพพอเสยยง จถงมยแนวคจดออกแบบการทชองเทยพยวใหขเชพพอมโยงกพบสวน

เกษตร วพดและแหลชงทชองเทยพยว มยการพพฒนาจพดทนาเปปนDigital Mapping ใหขเขขาถถงการทชอง

เทยพยวไดขสะดวกยจพงขถจน 

กลคชมลลกคขาเปปาหมายไดขแกช - กลคชมคนรพกสคขภาพทยพชอบทชองเทยพยว - กลคชมผลขสลงอายค - คนทยพมยความ

สนใจทยพจะเรยยนรลขศจลปะ วพฒนธรรมเเละเกษตร - การศถกษาดลงานจากหนชวยงานตชางๆ - กลคชม

หรพอหนชวยงานทยพมาศถกษาดลงานกสจกรรมธรรมชาตจ 

ชชองทางการขาย ไดขแกช - ชชองทางออนไลนฑ FB, IG, LINE, TIKTOK - สรขาง Partner บรจษพททชอง

เทยพยวในเขตจอมทอง เชชน รชวมมพอกพบบรจษพททพวรฑในการขายทรจปการทชองเทยพยว ธครกจจของเรามย

การสรขางความสพมพพนธฑกพบลลกคขาโดย - จพดทนาโปรโมชพพนในการทชองเทยพยว - จพดกจจกรรมใหขลลกคขา

มยสชวนรชวม เชชน การปลลกผพกและเกพบผลผลจตทยพปลอดสารเคมยในแปลงเกษตร, เรยยนรลขการทนาขนม

ไทยการตขอนรพบดขวยความประทพบใจการตจดตชอลลกคขาในกลคชมเดจม 

รายไดขของการทชองเทยพยวของเรามาจาก - รายไดขจากการเเพพคเกจในการทชองเทยพยว บรจการ เเ

ละอาหาร - รายไดขจากการจนาหนชายวพตถคดจบสจนคขาเกษตร เชชน ผพกปลอดสารพจษจากแปลง

เกษตร ดอกไมขประดจษฐฑจากใบเตยในการไหวขพระ ทรพพยากรบคคคลของเรามาจาก บคคลากร

ดขานการทชองเทยพยว เชชน ไกดฑในชคมชน ไกดฑและลชามจากบรจษพททพวรฑ พนพกงานขพบเรพอโดยสาร 

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65027178 : แอปพลมเคชมนเพชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาการจนาลองสภาพแวดลขอมจรจงเขขาไปใหขเสมพอนจรจงของสถานทยพทชองเทยพยว

เพจพมชชองทางในการนนาเสนอสถานทยพและแนะนนาใหขขขอมลลสถานทยพ

แอปพลจเคชพนจนาลองการทชองเทยพยวVR และ Simulator Map

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แอปพลจเคชพนเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชน

รายละเอทยด : การสรขางแผนทยพจนาลอง Simulation map ทยพใหขผลขใชขสามารถสรขางตพวละครเพพพอ

เดจนทชองเทยพยวสถานทยพ ชคมชน รวมทพจงการภาพสถานทยพทชองเทยพยวจรจงแบบ AR การใชข AR 

camera สแกน maker  ทยพกนาหนดผชานมพอถพอของผลขใชข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสยาม

แขวงบางขคนเทยยน เขตจอมทอง จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวในรลปแบบใหมช เพพพอสรขางประสบการณฑใหมชใหขกพบนพกทชองเทยพยว 

โดยการสรขางภาพจนาลองเสมพอนจรจง (Virtual Reality) เพพพอนนานพกทชองเทยพยวทชองเทยพยวในแขวง

บางขคนเทยยน เขตจอมทองชมภาพบรรยากาศ และจคดทยพนชาสนใจ ทพจงวพดไทร และรขานคขาชคมชน

บรจเวณโดยรอบ เพพพอตพดสจนใจเดจนทางเขขามาในพพจนทยพและสพมผพสบรรยากาศจรจง  สนพบสนคนการ

ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวในแขวงบางขคนเทยยน เขตจอมทอง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 100,000
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PS65027181 : เววบไซตฑเพชทอสดงเสรมมสมนคลาชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาเวพปไซตฑโปรโมตสถานทยพและผลจตภพณฑฑชมชน

จพดทนาเวพบไซตฑในลพกษณะ Portal web ทยพรวบรวมขขอมลลทยพนชาสนใจเกยพยวกพบชคมชนแขวง

บางขคนเทยยน

การเพจพมชชองทางการตจดตชอซพจอขายระหวชางผลขคขาในชมชนและผลขซพจอบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ 

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เวพบไซตฑเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวและการขายสจนคขาชคมชน

รายละเอทยด : การพพฒนาเวพบไซตฑเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวและการขายสจนคขาชคมชนใน

ลพกษณะ Portal Web และเพพพอเปปนชชองทางการนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวและสจนคขา การจพด

ทนาแชทบอท (Chatbot) สนาหรพบการตจดตชอสอบถามขขอมลล ตลอดจนวจธยการจพดจนาหนชาย

สจนคขาแกชผลขสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสยาม

แขวงบางขคนเทยยน เขตจอมทอง จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาเวพบไซตฑเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวและการจนาหนชายสจนคขาชคมชนในลพกษณะ Portal 

web และเปปนชชองทางการนนาเสนอสจนคขา การจพดทนาแชทบอท(Chatbot) สนาหรพบการตจดตชอ

สอบถามขขอมลลพพจนฐานแกชผลขสนใจ เปปนการสชงเสรจมโมเดลเศรษฐกจจสลชการพพฒนาทยพยพพงยพนดขวย

การประชาสพมพพนธฑโดยลดการใชขพลพงงานในการเดจนทางตลอดจนสชงเสรจมใหขเกจดตลาดทชอง

เทยพยวทยพเนขนปรจมาณโดยอาศพยกลไกวจทยาศาสตรฑเทคโนโลยยและนวพตกรรม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 100,000
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PS65027185 : สถานททททดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Facebook

คลจปโปรโมท

ประชาชนบอกตชอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรโมทวพด

รายละเอทยด : ประชาสพมพพนธฑทางออฟไลนฑ และออนไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงบางคขอ เขตจอมทอง จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เชจญชวนใหขคนมาเทยพยววพดเพพพอสรขางคคณคชาทางจจตใจใหขกพบคนทยพมาเยยพยมชม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 100,000
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PS65015402 : การพมฒนาการทดองเทททยวชชมชนแขวงดชสมต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทชองเทยพยวรลปแบบใหมชเนขนความกระชพบของพพจนทยพเขตเมพอง

เชพพอมโยงแหลชงทชองเทยพยวในพพจนทยพเดยพยวกพนใหขเกจดมลลคชาการบรจการสลง

สรขางอพตลพกษณฑการทชองเทยพยวสยพรลปแบบ วพง วพด ชจม ชพอป

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วยดยทพศนฑนนาเสนอเสขนทางทชองเทยพยวเชพพอมโยงแขวงดคสจต

รายละเอทยด : วยดยทพศนฑนนาเสนอเสขนทางการทชอวเทยพยวในพพจนทยพเเขวงดคสจต อพนจะชชวยสรขางราย

ไดขใหขเกจดแกชชคมชน วพด และสถานทยพทชอวเทยยวมากมาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

แขวงดคสจต เขตดคสจต จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพงวพด ชจมชพอป

ออนไลนฑ : วพงวพด ชจมชพอป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การพพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวภายในแขวงดคสจต ซถพงเปปนการใชขทรพพยากรทยพทรงคคณคชาในพพจนทยพมหข

เกจดมลลคชาเพจพมดขานการบรจการ คพอการทชอวเทยพยวชคมชน โดยการเชพพอมโยงแหลชงทชองเทยพยวทยพมยบพพอ

เสยยงในแขวงใหขเชพพมอตชอกพน ประกอบดขวย "วพง วพด ชจม ชพอป" 

วพง หมายถถง การทชองเทยพยว พระราชวพง เชชน วพงปารคสสพกวพน (พจพธภพณฑฑตนารวจ) แบะเขตพระราช

ฐานทยพรอบรพวมยความสวยงาม

วพด หมายถถง การทชองเทยพยววพดโบสถฑสามเสน ซถพงเปปนวพดเกชาแกชสมพยอยคธยา ซถพงถพแลอเปปนวพดเกชา

แกชในพพจนทยพ

ชจม ชพอป หมายถถง แหลชงของกจนชคมชนสวนอขอยทยพมยความหลากหลาย ทพจงอาหาร และเครพพงดพพม 

และการยรจการอพพนๆมากมาย

โดยการพพฒนาเสขนทางนยจเปปนการสรขางสรรคฑแนวทางการประชาสพมพพนธฑเพพพอใหขนพกทชอวเทยพยวไดข

รลขถถงสถานทยพทชวเทยพยวภายในชคมชนมากยจพงขถจน ซถพงเปปน วยดจทพศนฑ และคลชมพอการทชอวเทยพยว ในการนนา

เสนอผชานสพพอตชางๆ โดยการมยสชวนรชวมของชคมชนในพพจนทยพเขขามาใหขความรชวมมพอในการส

รา ขงสรรคฑและออกแบบรลปแบบการประชาสพมพพนธฑนยจดขวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65027499 : การทดองเทททยวรมกษฑโลกคลองสามเสน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพายเรพอซพบบอรฑดในคลองสามเสน

การเชพพอมโยงการทชองเทยพยวภายในพพจนทยพ (วพดโบสถฑสามเสน แขวงดคสจต)

การเชพพอมโยงการทชองเทยพยวระหวชางพพจนทยพ (วพดสวพสดจดวารย แขวงนครชพบศรย)

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวรพกษฑโลกคลองสามเสน

รายละเอทยด : การพพฒนาสชงเสรจมการทชอวเทยพยว แบบรพกษฑโลก คลองสามเสน โดยใชขซพบ

บอรฑดเปปนกจจกรรมทชอวเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

แขวงดคสจต เขตดคสจต จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวรพกษฑโลกคลองสามเสน

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวรพกษฑโลกคลองสามเสน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การจพดรลปแบบการทชอวเทยพยวทยพเนขนการรพกษาสจพงแวดลขอมรอบชคมชนมองฝปพ งคลอง โดยใชข

ซพยบอรฑดเปปนอคปกรณฑในการทนากจจกรรมพายเพพพอเกพบขยะเเละไหวขพระวพดโบสถฑและวพดสวพสดจด 

รวมถถงการใหขอาหารปลาสวายภายในคลอง ซถพงเปปนกจจกรรมดถงดลดนพกทชองเทยพยว

โดยกจจกรรมนยจเปปนการผสานความรชวมมพอระหวชางหนชวยงานภายนอกใหขเขขามามยสชวนรชวม เพพพอ

ทดลองใชขซพบบอรฑดในการพพฒนารลปแบบการทชองเทยพยวใหมช เชชน เกพบขยะในลนาคลองสามเสน ทชอ

วเทยพยวตลาดนนจาสพดสวพสดจดวารย ซถพงยพงสามารถเชพพอมโยงไปถถงทชานนจาวพดโบสถฑสามเสนไดขดขวย

ซถพวจะสชวเสรจมใหขคนในพพจนทยพชชวยสรขางสรรคฑแนวคจดนยจเพพพอขยายไปสลชระบบการทชอวเทยพยวในอนาคต

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 14 / 818



PS65027351 : 1 Day trip กมนเทททยวรอบรมนวดชสมต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Online Platform ในการประชาสพมพพนธฑ

การใชขอคปกรณฑเทคโนโลยยในการดนาเนจนการถชายทนา

การใชข GPS ในการหาสถานทยพสนาคพญเพพพอการทชองเทยพยวในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : 1 day trip กจนเทยพยวรอบรพจวดคสจต

รายละเอทยด : คลจปวจดยโอแนะนนาสถานทยพและรขานอาหารทยพขถจนชพพอในเขตดคสจต

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

แขวงสวนจจตรลดา เขตดคสจต จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวในแขวงจจตรลดาอยชางยพพงยพน ขพจนตอนการดนาเนจนงาน ศถกษาเสขนทาง 

เกพบขขอมลลสถานทยพสนาคพญตชางๆ รวมพลดคคยกพบชคมชน และสถานประกอบการรขานอาหารเพพพอ

พพฒนาเปปนเสขนทางทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

 

ชชองทางการประชาสพมพพนธฑทชองเทยพยว

• Online เพจ U2T แขวงสวนจจตรลดา หรพอ ฝากลจงคฑตามกลคชม หรพอ Review ผชาน Social 

Media

• Offine บลธจพดแสดงเสขนทางการทชองเทยพยว ณ สนานพกงานเขตดคสจต หรพอ แจกแผชนพพบประชา

สพมพพนธฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 15 / 818



PS65004973 : โครงการยกระดมบมาตรฐานผลมตภมณฑฑนนนาพรมกขดาทรงเครชทองสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรลปอาหารทยพมยสชวนผสมของสมคนไพรไทย

ใชขเทคโนโลยยในการยกระดพบบรรจคภพณฑฑและฉลากสจนคขาใหขมยมาตรฐาน เพพพอการจนาหนชาย

นวพตกรรมการแปรรลปผลจตภพณฑฑอาหาร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เชพอกทอง นนจาพรจกขชาทรงเครพพองสมคนไพร

รายละเอทยด : นนจาพรจกขชาทรงเครพพองสมคนไพร ทพจงแบบสดและแบบคพพวแหขง ผลจตจากขชาและพพช

สมคนไพรทยพมยอยลชและหาไดขงชายในชคมชน มยรลปลพกษณฑทยพนชารพบประทาน รสชาตจอรชอย บรรจคอยลชใน

บรรจคภพณฑฑแบบกระปคกแกขว มยฝาปปดอะลลมยเนยยมสยทอง มยพลาสตจกซยลปปดผนถกฝา สะอาดและ

ถลกสคขลพกษณะตามมาตรฐานของนนจาพรจก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

แขวงบางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Bsru2t บางเชพอกหนพง ตลจพงชพน กรคงเทพมหานคร

ออนไลนฑ : Bsru2t บางเชพอกหนพง ตลจพงชพน กรคงเทพมหานคร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ชคมชนแขวงบางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน กรคงเทพมหานคร เดจมมยการปลลกขชาและจนาหนชายขชาสด

เปปนจนานวนมาก ซถพงในปปจจคบพนยพงคงมยคนปลลกขชาไวขตามครพวเรพอนแทบทคกบขาน ประกอบกพบใน

โครงการ U2T ปป 2564 ทางทยมอาจารยฑทยพปรถกษาประจนาตนาบลและทยมผลขรพบจขางงาน จาก

มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา ไดขมาพพฒนาแหลชงเรยยนรลขสวนสมคนไพร แขวงบาง

เชพอกหนพงไวขใหขกพบชคมชน โดยมยพพชสมคนไพรไวขหลากหลายชนจด หนถพงในนพจนคพอ ขชา และจากการ

สนารวจความตของการของชคมชน พบวชาทางชคมชนมยความตของการทยพจะพพฒนาทพกษะอาชยพหลพง

สถานการณฑโควจดคลยพคลาย และอยากมยรายไดขเสรจมเพพพอจคนเจพอครอบครพว 

ดพงนพจนทางทยมจถงมยแนวคจดทยพจะนนาขชา ซถพงเปปนวพตถคดจบไดขงชายในชคมชนและปลอดสารพจษ มาพพฒนา

ยกระดพบ ใหขมยมลลคชาเพจพมและมยมาตรฐานมากยจพงขถจน โดยแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑนนจาพรจกขชาทรง

เครพพองสมคนไพร 2 รลปแบบ ไดขแกช นนจาพรจกขชาแบบสดและแบบแหขง ซถพงจะทนาการพพฒนาเปปน 2 สลตร 

คพอ สลตรดพจงเดจมและสลตรเผพดนขอย เพพพอเปปนทางเลพอกใหขกพบผลขบรจโภค อยกทพจงชคมชนจะไดขมยแนวทาง

ในการตชอยอดทนาเปปนอาชยพมากขถจน สนาหรพบบางคนทยพไมชมยอาชยพ หรพอมยอาชยพทยพเสยพยงตชอสคขภาพ

ในระยะยาวตของสพมผพสสารเคมยตชาง ๆ จะไดขมองเหพนลลชทางในการทนามาหากจน โดยใชขทรพพยากรทยพ

มยในชคมชน ทนาเองขายเอง หรพอเกพบไวขรพบประทานเองทยพบขาน ซถพงจะชชวยลดคชาใชขจชายในครพวเรพอน

ไดข รวมถถงชชวยใหขเกจดการพพฒนาดขานอาชยพของคนในชคมชนไดขอยชางยพพงยพน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 11,200

หนขา 16 / 818



PS65005027 : โครงการยกระดมบมาตรฐานผลมตภมณฑฑยาดมเครชทองหอมสมชนไพรไทย เพชทอสรลางมสลคดาเพมทม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยในการยกระดพบบรรจคภพณฑฑและฉลากสจนคขาใหขมยมาตรฐาน เพพพอการจนาหนชาย

เทคโนโลยยการแปรรลปสมคนไพรไทย

ใชขนวพตกรรมสารสกพดนนจามพนหอมระเหยจากสมคนไพร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมเครพพองหอมสมคนไพรไทย “คคณพระ (Khun Pra)”

รายละเอทยด : ยาดมเครพพองหอมสมคนไพรไทย เปปนผลจตภพณฑฑสมคนไพรเพพพอสคขภาพและเปปน

ประเภทยาสมคนไพรประจนาบขาน ใชขในการสลดดม เพพพอบรรเทาอาการวจงเวยยนศยรษะ หนขามพด ตา

ลาย หรพอคพดจมลกจากอาการของหวพด ผลจตจากสมคนไพรทยพมยและหางชายในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

แขวงบางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Bsru2t บางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน กรคงเทพมหานคร

ออนไลนฑ : Bsru2t บางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน กรคงเทพมหานคร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เนพพองจากชคมนคมแขวงบางเชพอกหนพงมยการสวนสมคนไพรประจนาแขวง และประชากรในชคมชนมย

ความคคขนเคยกพบสมคนไพร โดยในโครงการ U2T รอบปป 2564 มยการทนาผลจตภพณฑฑยาดมสมคนไพร

แจกและไดขผลตอบรพบจากประชาชนจนานวนมาก อาจารยฑและประชาชนในแขวงบางเชพอกหนพง 

จถงมยความเหพนตรงกพนวชา ควรนนาผลจตภพณฑฑมาพพฒนาตชอยอดและแปรรลปสจนคขาทยพเปปนอพตลพกษณฑ

ของชคมชนและมยมลลคชาเพจพมขถจน ในอดยตคนไทยใหขความสนาคพญกพบสมคนไพรจนเปปนสชวนหนถพงของ

วพฒนธรรมไทยมาอยชางยาวนาน สมคนไพรถพอเปปนสชวนหนถพงทยพคนไทยนจยมใชขในการทนาเปปนยา

รพกษาโรคหรพอเครพพองหอมอยลชเสมอ สมคนไพรไทยถพอเปปนสจนคขาทยพมยประโยชนฑตชอสคขภาพ ชชวย

บรรเทาอาการตชางๆไดขเปปนอยชางดย และปลอดภพยกพบผลขใชข หากใชขในปรจมาณทยพเหมาะสม สมคนไพร

ถพอเปปนของดยทยพอยลชคลชกพบคนไทยมาหลายทศวรรษ และยพงใชขรพกษาอาการตชาง ๆ ไดขดยจากอดยตจน

ถถงปปจจคบพน โดยเฉพาะยาดม ซถพงเปปนยาสมคนไพรประจนาบขานทยพทคกบขานอยชางนขอยตของมยตจดบขานไวข

ใชขยามจนาเปปน ดพงนพจน ยาดมเครพพองหอมสมคนไพรไทย  แบรนดฑ "คคณพระ (Khun Pra)" จถงเกจดขถจน

จากการพพฒนารชวมกพนระหวชางทยมงาน U2T กพบชคมชนในแขวงบางเชพอกหนพง เขตตลจพงชพน โดย

ไดขมยการแลกเปลยพยนเรยยนรลขกระบวนการผลจตยาดมเครพพองหอมสมคนไพรไทยใหขไดขคคณภาพตาม

มาตรฐาน รวมถถงรชวมกพนสรขางแบรนดฑและออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมยความทพนสมพย ดถงดลดใจ

ลลกคขา และสรขางภาพจนา ซถพงผลจตภพณฑฑยาดมเครพพองหอมสมคนไพรจะมยการวางจนาหนชายออนไลนฑ

ผชานเพจ facebook ขายภายในชคมชน และออกบลธขายตามงานแสดงสจนคขา และเปปดรพบจขาง

ผลจตตามออเดอรฑลชวงหนขา

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 11,025
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PS65020001 : โครงการสดงเสรมงการทดองเทททยวกมมปงในดงปรชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Facebook Page

Meta Business Suite

Poster

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวกพมปงในดงปรพอ

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวเชจงเกษตรกพมปงในดงปรพอ  เปปนการทชองเทยพยงเชจงเกษตรมย

ลพกษะการทชองเทยพยวแบชงเปปน 2 ดขานดขวยกพนไดขแกช การทนากจจกกรรมรจมฝปพ งคลองและกจจกรรม

การทชองเทยพยวเชจงเกษตร ซถพงจะมยการจพดกจจกรรม 6-7 ฐานกจจกรรม โดยเปปดทชองเทยพยวทคก

อาทจตยฑแรกของเดพอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

แขวงทคชงครค เขตทคชงครค จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กพมปงในดงปรพอ

ออนไลนฑ : กพมปงในดงปรพอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสชงเสรจมและกระตคขนการทชองเทยพยวแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรในพพจนทยพกพมปงในดงปรพอใหขเปปน

ทยพรลขจพกเพจพมมากขถจนและเพจพมการกลพบมาเทยพยวซนจาของกลคชมนพกทชองเทยพยวผชานการนนาเอาเทคโนโลยย

การประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวผชานSocialMediaตชางๆการสชงเสรจมและกระตคขนการทชอง

เทยพยวแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรในพพจนทยพ กพมปงในดงปรพอ ใหขเปปนทยพรลขจพกเพจพมมากขถจนและเพจพมการ

กลพบมาเทยพยวซนจาของกลคชมนพกทชองเทยพยวผชานการนนาเอาเทคโนโลยย การประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชอง

เทยพยวผชาน Social Media ตชาง ๆ และการจพดทนาโปรชพวรฑประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 50,000
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PS65016312 : โครงการพมฒนาและสดงเสรมมการทดองเทททยวภายในพชนนทททบางมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดพจมพฑ ออกแบบ และจพดทนาขขอมลลสนาหรพบนพกทชองเทยพยว ผชานสพพอออนไลนฑ ประเภทตชางๆตาม

ความเหมาะสม

กระบวนการเกพบขขอมลล ไดขแกช การถชายวยดยโอ ถชายภาพนจพง การถอดบทเรยยน

มยการทนาสพพอและบลรณาการกจจกรรมตชางๆ ในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในพพจนทยพบางมด

รายละเอทยด : ในพพจนทยพมยความหลากหลายไมชวชาจะเปปนการทชองเทยพยงเชจงเกษตร การทชองเทยพยง

เชจงธรรมชาตจ การทชองเทยพยงเชจงวพฒนธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

แขวงบางมด เขตทคชงครค จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Bang Mot (บางมด) for BCG

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในพพจนทยพใหขเปปนทยพรลขจพกของบคคคลภายนอกเพจพมมากขถจนผชานกาสชง

เสรจมการทชองเทยพยวในพพจนทยพในรลปแบบตชาง ๆ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65013347 : การสงเสรมมการทองเทททยวภายในพชนนททททดาขลาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมมลลคชาใหขกพบแหลชงทชองเทยพยวของแขวงทชาขขาม ดขวยการทนาสพพอเพพพอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว

ประยคกตฑใชขโปรแกรมCanva ในการจพดทนาและออกแบบโปรแกรมการทชองเทยพยว

ใชขแพลตฟอรฑมออนไลนฑในการโปรโมทและขายสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชาขขาม Travelling

รายละเอทยด : เปปนการนนาเสนอแพคเกจการทชองเทยพยวทยพในพพจนทยพทชาขขาม และประชาสพมพพนธฑ

สถานทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

แขวงทชาขขาม เขตบางขคนเทยยน จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชาขขาม Travelling

ออนไลนฑ : U2T for BCG ทชาขขาม By KMUTT

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

วจเคราะหฑตลาด วจเคราะหฑกลคชมเปปาหมาย จพดทนาชชองทางประชาสพมพพนธฑเกยพยวกพบขขอมลลทางการ

ทชองเทยพยวใหขกพบประชาชนทยพสนใจ โดยใชขชชองทางออนไลนฑเขขามาชชวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 20 / 818



PS65004841 : วมดอมนทรฑบรรจง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนา Artwork เพพพอโฆษณาและประชาสพมพพนธฑกจจกรรมตชางๆ

การโปรโมทและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑชชองทางตชางๆ

เทคโนโลยยการทนาบคญในรลปแบบออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดอจนทรฑบรรจงวาดราษฎรฑบนารคง

รายละเอทยด : เปปนวพดตพจงอยลชรจมแมชนนจาเจขาพระยาในแขวงบางคอแหลมเดจมชพพอวพดทพดมาราม

โดยตพจงตามชพพอผลขสรขางตชอมาชาวบขานแถวนพจนรชวมกพนบลรณะและตพจงชพพอใหมช ทชานนจารจมแมชนนจา มย

ลานออกกนาลพงกาย รชมรพพน, มยตขนไมขใหญชสวยงามจากซอยนยจ มยเสขนทางเดจนและจพกรยาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จพดสถานทยพใหขมยการทนาบคญในรลปแบบตชางๆ ครบวงจร มยสจพงอนานวความสะดวก โฆษณาและประชา

สพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑในรลปแบบตชางๆ อยชางตชอเนพพอง เชชนเพจ Facebook, เพจ Instagram, 

วจดยโอแนะนนาวพด, ปปายประชาสพมพพนธฑ เปปาหมายคพอใหขเปปนทยพรลขจพกของบคคคลภายนอกหรพอนพกทชอง

เทยพยวทยพชอบเขขาวพดทนาบคญ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 21 / 818



PS65017994 : ทดองเทททยงไปทมทว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาโปสเตอรฑแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว

เปปดเพจเพสบคบคแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว

จพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปสเตอรฑหรพอโบวฑชพวรฑทชองเทยพยวไปทพพว

รายละเอทยด : เปปนโปสเตอรฑหรพอโบวฑชพวรฑทยพสามารถแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว เชชน วพด หรพอ

สถานทยพทชองเทยพยวอพพนๆ เชชน เอเชยยทยค เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงวพดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการสรขางโปสเตอรฑและโบวฑชพวรฑ ทพจงแบบออนไลนฑและแบบออฟไลนฑ ทนาการแจกใหขกพบนพกทชอง

เทยพยวทยพตของการตของเทยพยวภายใน 1 วพน หรพอการทชองเทยพยวระยะยาว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 22 / 818



PS65026282 : เครชทองดชทมเพชทอสชขภาพสนา หรมบผสลสสงอายช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนจาสมคนไพรเพพพอสคขภาพ นนจากระเจยจยบ นนจาตะไครข นนจาใบเตย นนจาอพญชพน

สมคนไพรอบแหขงตชางๆ และสมคนไพรสด

เปปดรขานจพดจนาหนชายทพจงแบบมยหนขารขานและออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนาสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : นนากระเจยจยบ นนาตะไครข นนาใบเตย นนาอพญชพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงวพดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

• ยอดขายหนขารขาน ยอดขายออนไลนฑ บรจการจพดเลยจยง กนาไรกลพบคพนสลชชาวบขาน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 23 / 818



PS65008273 : วมดบางนาใน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาเสนอผชานทางแอปพลจเคชพน TikTok

นนาเสนอผชานทางแอปพลจเคชพน Facebook

ใชขเทคโนโลยยทยพสามารถเขขาถถงไดขทพจงโทรศพพทยฑมพอถพอ และคอมพจวเตอรฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดบางนาใน

รายละเอทยด : วพดบางนาในเปปนพระอารามหลวง เปปนทยพตพจงของ "พระเจดยยฑเฉลจมพระเกยยรตจ 

๗๒ พรรษา" พระบาทสมเดพจพระเจขาอยลชหพว ซถพงบรรจคพระบรมสารยรจกธาตคจาก ๘ ประเทศ วพด

บางนาในอยลชใกลขกพบ BTS บางนา ไบเทคบางนา ตลาดสด ทพจงยพงมยรขานคขาเลพก ๆของคนใน

ชคมชนอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงบางนาใตข เขตบางนา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑวพดบางนาในผชานแอปพลจเคชพน TikTok เพพพอแนะนนากจจกรรมในวพด และ

แนะนนารขานคขาหรพอสถานทยพทชองเทยพยวรอบวพด เพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบรขานคขาในชคมชน และทนาใหขผลขคน

สนใจมาทนาบคญทยพวพดมากขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 800

หนขา 24 / 818



PS65011812 : พมฒนาผลมตภมณฑฑและการทดองเทททยววมถทถมทนชชมชนคลองประเวศบชรทรมยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมมลลคชา สรขางเอกลพกษณฑเฉพาะถจพนกชอใหขเกจดรายไดขมากกวชา 50

000 บาทตชอปป

เพจพมรายไดขใหขกพบชคมชน และกลคชมวจสาหกจจชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Package การทชองเทยพยว 1 Day Trip

รายละเอทยด : ราคาเหมาตชอรอบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

แขวงประเวศ เขตประเวศ จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชคมชนรจมคลองประวศฝปพ งเหนพอ

ออนไลนฑ : ลชองนทยเปรมปรยดจดบครยรมยฑ ลชองลจพวพลจจวลม ชมคลองประเวศ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แพพคเกจเสขนทางการทชองเทยพยว โดยใชขการลชองเรพอแบบ One Day Trip ไปบขานเจยยระไนพลอย 

บขานผขาปปกสคนจสา OTOP และแบมะฟารฑม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 48,000

หนขา 25 / 818



PS65015654 : มาเททททยว ดชทม กมน ณ บบงหนองบอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

สนพบสนคนการทชองเทยพยวในประเทศไทยและยกระดพบบรจการใหขมยคชาสลงขถจน

ใชขกยฬาเชพพอมคน ใหขทคกคนไดขใชขประโยชนฑรชวมกพน เชชน พพกผชอนหยชอนใจ ออกกนาลพงกาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บถงหนองบอน

รายละเอทยด : โฆษณาและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ เพพพอใชขคลองเชพพอมคน ใหขทคกคนไดข

ใชขประโยชนฑรชวมกพน เชชน พพกผชอนหยชอนใจ ออกกนาลพงกาย เปปดทคกวพน เวลา 07.30 – 17.30 น

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนกา ชรสชงเสรจมการ ทชองเทยพยว เชจงสคขภาพ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 26 / 818



PS65005703 : การพมฒนาบรรจชภมณฑฑขนมบดมนดลวยวมสดชจากธรรมชาตม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวพสดคใชขทนาใหขเกจดประโยชนฑเขขาขชาย BCG

การขายและสพพงสจนคขาออนไลนฑ

การออกแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขนมบดจน

รายละเอทยด : ขนมบดจน ขนมดพจงเดจมของชาวมคสลจมทยพไดข พพฒนาสลตรมาเรพพอยๆโดยคคณยาย

สงชา คลขายขนมบพตเตอรฑเคขกมยกลจพนหอม และขนมกะหรยพพพจฟทยพไดขพพฒนาสลตรมาเรพพอยๆ โดยเรา

ตของการพพฒนาในรลปแบบของตพวผลจตภพณฑฑใหขสอดคลของกพบสจพงแวดลขอมและงชายตชอการ

สลายรวมทพจงลดตขนทคนบรรจคภพณฑฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 8 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

แขวงคลองมหานาค เขตปปอมปราบศพตรลพชาย จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ขนมบดจน คลองมหานาค

ออนไลนฑ : ขนมบดจน คลองมหานาค

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

รขานขนมบดจนคลองมหานาคเปปนธครกจจรขานขายขนมผชานชชองทางออนไลนฑเปปนหลพก มยเพจหนขา

รขานในโซเชยยลมยเดยยทยพเปปนทยพนจยมทนาใหขเกจดรายไดขมากขถจน โดยขนมบดจนเปปนขนมโบราณของชาว

มคสลจมทยพมยลพกษณะคลขายเคขกบพตเตอรฑ ซถพงขนมบดจนของรขานชคมชนคลองมหานาคเปปนการปรพบ

ปรคงสลตรขถจนมาเองเพพพอใหขคนทพพวไปสามารถรพบประทานไดขงชายรวมไปทพจงบรรจคภพณฑฑของรขานทยพมย

ความนชาสนใจแตชอาจไมชยพดอายคอาหารไดขนานมากนพก เราจถงจะปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑใหขสามารถ

ยพดอายคของขนมและใชขบรรจคภพณฑฑจากวพสดคทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 27 / 818



PS65006398 : พมฒนาบรรจชภมณฑฑขนมกะหรททพมพฟสนาหรมบ Steet food

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑ

การการทนาโลโกข ตจดบรรจคภพณฑฑ

การทนา vinyl sign เพพพอสชงเสรจมการขาย

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขนมกะหรยพพพจฟ

รายละเอทยด : เปปนอาหารแบบตะวพนตกผสมกพบอจนเดยยไดขรพบความนจยมจากชาวมคสลจมใน

ประเทศไทยสพนนจษฐานวชาดพดแปลงมาจากขนมโปรตคเกสซถพงกะหรยพพพจฟเปป เปปนขนมทยพมยลพกษณะ

โดดเดชนเฉพาะตพวนพจนกพคพอจะมยรลปทรงพพบเปปนรลปคลขายคลขายหอยและจะสอดไสขดขวยเครพพอง

ปรคงนานาชนจดเชชน  ไกช ถพพว เผพอก เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 8 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

แขวงคลองมหานาค เขตปปอมปราบศพตรลพชาย จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ขนมกะหรยพพพจฟคคณแมช

ออนไลนฑ : ขนมกะหรยพพพจฟคคณแมช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สนาหรพบธครกจจรขานขนมกะหรยพพพจฟเปปนธครกจจเลพกๆ ในชคมชมทยพทนากพนเปปนครอบครพว วพตถคดจบสชวน

ใหญชซพจอมาจากชคมชนทนาใหขราคาตขนทคนไมชสลงมากนพก ในการทนาขนมกะหรยพพพจฟกพเปปนสลตรทยพปรพบ

ปรคงขถจนมาเองเพพพอใหขทคกคนสามารถรพบประทานไดขงชาย ซถพงชชองทางการขายมยเพยยงแคชหนขารขาน

เทชานพจนซถพงเนขนขายผชานทางหนขารขานเทชานพจนลลกคขาสชวนใหญชจถงเปปนคนในชคมชนและคนทพพวไปทยพผชาน

ไปผชานมา แตชปปญหาทยพพบเจอหลพกๆ คพอเรพพองของบรรจคภพณฑฑทยพไมชสามารถกพกเกพบไดขนานและ

เปปนบรรจคภพณฑฑทยพทนาลายสจพงแวขดลขอม รวมไปถถงธครกจจขนมกะหรยพพพจฟทยพมยคนทนามากมาย ธครกจจรขาน

ขนมกะหรยพพพจฟจถงตของการพพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพนชาสนใจและเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม เพพพอจะเปปน

การเพจพมมลลคชาใหขสจนคขาใหขนชาสนใจมากขถจน รวมไปถถงการโปรโมทโฆษณาใหขเปปนสจนคขาทยพรลขจพกกพนใน

วงกวขางมากขถจน

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 28 / 818



PS65021481 : การผลมตสชทอภาพและวมดทโอเกททยวกมบสถานทททสมทงศมกดมดสมทธมดในพชนนททท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผชนพพบใหขความรลขเกยพยวกพบสจพงศพกดจดสจทธจดในพพจนทยพ

สพพอภาพและวจดยโอ

สพพอสพงคมออนไลนฑ YouTube Channel

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เขขาตามตรอกออกไปมล

รายละเอทยด : เปปนการผลจตสพพอภาพและวจดยโอเกยพยวกพบเสขนทาง สถานทยพสจพงศพกดจดสจทธจดในเขตวพด

ราชบพจธและพระบรมมหาราชวพง ผชานชชองทาง Online: Facebook โดยโพสตฑวจดยโอและรลป

ภาพพรขอมคนาบรรยายเกยพยวกพบคคณคชาความสนาคพญของสจพงนพจน เสขนทาง และการเดจนทาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

แขวงพระบรมมหาราชวพง เขตพระนคร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เขตพระนครสพญจรการทชองเทยพยวผสมผสานวพฒนธรรม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. การเตรยยมความพรขอมของขขอมลลและคลจปโปรโมท เพพพอดถงดลดกลคชมเปปาหมาย

2. การดถงจคดสนใจจากจากกลคชมเปปาหมาย

3.การรพบfeedbackจากกลคชมเปปาหมาย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 29 / 818



PS65021504 : โครงการประชาสมมพมนธฑการทดองเทททยวผดานการถดายภาพในแขวงพระบรมมหาราชวมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผชนพพบใหขความรลขเกยพยวกพบรขานอาหารและสถานทยพทชองเทยพยว

การจพดทนาสพพอภาพและวจดยโอ

การประชาสพมพพนธฑผชานสพพอสพงคมออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : TAKE A SNAP AT Phra Borom Maha Ratcha Wang (แอบไป

เดจนถชาย)

รายละเอทยด : เปปนการประชาสพมพพนธฑโปรโมทและนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยว ตชางๆ ในแขวง

พระบรมมหาราชวพงโดยการทชองเทยพยวแบบ 1 day-trip คพอ ใน 1 วพนตพจงแตชเชขาจรดเยพน

สามารถ เทยพยวทยพไหนไดขบขาง โดยจพดทนาเปปนวจดยโอในการแนะนนาสถานทยพเทยพยวทยพสนาคพญและรขาน

อาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

แขวงพระบรมมหาราชวพง เขตพระนคร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เขตพระนครสพญจรการทชองเทยพยวผสมผสานวพฒนธรรม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.เตรยยมความพรขอมกชอนออกตลาดโดยการลงพพจนทยพดลจนานวนคลชแขชงตลาดและการนนาเสนอสจพงทยพ

กลคชมเปปาหมายสนใจ

2.ความสนใจในกลคชมเปปาหมายโดยนนาเสนอผชาสพพอออนไลนฑ Facebook,youtube 

3.การไดขรพบผลตอบรพบจากกลคชมเปปาหมายสามารถชยจวพดดขวยจนานวนคนเขขาชมการแสดงความ

คจดเหพน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 30 / 818



PS65011440 : การผลมตสชทอภาพและวมดทโอเกททยวกมบสถานทททสมทงศมกดมดสมทธมดในพชนนททท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผชนพพบใหขความรลขเกยพยวกพบสจพงศพกดจดสจทธจดในพพจนทยพ

สพพอภาพและวจดยโอ

สพพอสพงคมออนไลนฑ YouTube Channel

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เขขาตามตรอก ออกไปมล

รายละเอทยด : สพพอวจดยโอและรลปภาพพรขอมคนาบรรยายเกยพยวกพบคคณคชาความสนาคพญของสจพงนพจน 

เสขนทาง และการเดจนทาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

แขวงวพดราชบพจธ เขตพระนคร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เขตพระนครสพญจรการทชองเทยพยวผสมผสานวพฒนธรรม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จคดเดชนของแขวงวพดราชบพจธและพระบรมมหาราชวพง คพอ สถาปปตยกรรมและประตจมากรรมทยพ

งดงามทยพมยมาแตชเดจม  ทนาใหขเกจดเปปนการสชงเสรจมและกระตคขนเศรษฐกจจทของถจพน เปปนการผลจตสพพอ

ภาพและวจดยโอเกยพยวกพบเสขนทาง สถานทยพสจพงศพกดจดสจทธจดในเขตวพดราชบพจธและพระบรมมหาราชวพง 

ผชานชชองทางงOnline: Facebook โดยโพสตฑวจดยโอและรลปภาพพรขอมคนาบรรยายเกยพยวกพบคคณ

คชาความสนาคพญของสจพงนพจน เสขนทาง และการเดจนทาง ซถพงเปปนเปปนกระจายรายไดขในพพจนทยพผชานการ

เขขามาเยยพยมชมหรพอทชองเทยพยว ซถพงจะมยการประสานความรชวมมพอกพบสชวนการทชองเทยพยว สนานพก

วพฒนธรรม กยฬา และการทชองเทยพยวในการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวในชชองทาง Facebook: 

Bangkok Tourism Division

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 31 / 818



PS65017051 : โครงการจมดทนาสชทอประชาสมมพมนธฑเกททยวกมบการทดองเทททยวเชมงอาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผชนพพบใหขความรลขเกยพยวกพบรขานอาหารในพพจนทยพ

สพพอภาพและวจดยโอ

สพพอสพงคมออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวตามซอย อรชอยตามตรอก

รายละเอทยด : จพดทนาวจดยโอและรลปภาพพรขอมคนาบรรยายแบบสพจนๆ กระชพบ เขขาใจงชาย แนะนนา

สถานทยพ ตนาแหนชงทยพตพจง และประวพตจโดยยชอของตลาดตรอกหมขอ ตรอกเฟฟพ องทอง ผลขประกอบ

การสลงวพย รขานอาหาร รขานคาเฟป และสถานทยพพพกแรมของบรจเวณแขวงวพดราชบพจธ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

แขวงวพดราชบพจธ เขตพระนคร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG เขตพระนครสพญจรการทชองเทยพยวผสมผสานวพฒนธรรม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

วพดราชบพจธ เปปนแขวงทยพยพงคงมยเอกลพกษณฑดขานการทชองเทยพยวทางวพฒนธรรมชคมชนหลงเหลพอ

อยลช สามารถสรขางเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพสนาคพญเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกมากขถจน จพดเปปนการ

ทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมชคมชน มยทรพพยากรทยพหลากหลาย มยผลขประกอบอาชยพเกชาแกชภายใน

ชคมชน เชชน ชชางทอง ผลขประกอบการสลงวพยทางดขานการคขาขาย ตลาดเชขาโบราณ อยชางตลาด

ตรอกหมขอ และมยทพจงดขานสถานทยพพพก โรงแรม รขานอาหารและรขานคาเฟป ดพงนพจนทางทยมไดขลงพพจนทยพ

และเลพงเหพนถถงทรพพยากรอพนเปปนเอกลพกษณฑทยพมยอยลชในชคมชน จถงไดขทนาการลงพพจนทยพและวางแผน

ดนาเนจนการถชายภาพและวจดยโอพรขอมคนาบรรยายแนะนนาสถานทยพผชานโซเชยยลมยเดยยเพพพอประชา

สพมพพนธฑใหขกลคชมลลกคขาและนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกมากขถจนเพพพอนนาไปสลชการสรขางเศรษฐกจจสลชชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 32 / 818



PS65019331 : ทดองเทททยวสชขสราญ @ สนาราญราษฎรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดเทพธจดารามวรวจหาร

รายละเอทยด : รลปแบบสถาปปตยกรรมจถงเปปนอาคารแบบไมชมยชชอฟปา ใบระกา แบบวพดในชชวง

สมพยอพพน มยเครพพอง ประดพบพระอารามทยพเปปนตคบกตาจยนสลพกหจน มยทพจงรลปคนและสพตวฑ ในพระวจหาร 

มยรลปหลชอลงรพกปปดทอง หมลชภจกษคณย จนานวน 52 องคฑ นพพง 49 องคฑ ยพน 3 องคฑ อยลชในอจรจยาบถตชาง 

ๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

แขวงสนาราญราษฎรฑ เขตพระนคร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2t สนาราญราษฏรฑ

ออนไลนฑ : U2t สนาราญราษฏรฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. สรขางคอนเทนตฑลงโซเชยยลมยเดยย

2. สรขางปปายประชาสพมพพนธฑประวพตจความเปปนมาของพพจนทยพ

3. จพดทนาฐานขขอมลลของวพดทยพถลกตของ เผยแพรชใหขแกชนพกทชองเทยพยวและบรจษพททชองเทยพยว

4. พพฒนาบคคลากรของวพดในดขานการทชองเทยพยว เชชน การจพดฝฝกอบรมความรลขเกยพยวกพบ

มพคคคเทศกฑ แกชพระสงฆฑหรพอบคคลากรภายในวพด

5. พพฒนาจรจยธรรมการทชองเทยพยวในวพดโดยยถดหลพกกพลยาณมจตร 7 เพพพอการ ประยคกตฑใชขใน

การพพฒนาบคคลากรดขานการทชองเทยพยว ไดขแกช ทนาตนใหขเปปนทยพรพก ทนาตนใหขเปปนทยพนชา เคารพ นชา

เจรจญใจชวนใหขระลถกถถง รลขจพกพลดและใหขคาแนะนนาดย อดทนตชอถขอยคาตาหนจพรขอมทยพจะรพบ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 33 / 818



PS65002855 : คลองชดองนนทรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโปรโมทและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

ใชขคลองเชพพอมคน ใหขทคกคนไดขใชขประโยชนฑรชวมกพน เชชน พพกผชอนหยชอนใจ ออกกนาลพงกาย

สนพบสนคนการทชองเทยพยวในประเทศไทยและยกระดพบบรจการใหขมยคชาสลงขถจน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คลองชชองนนทรย

รายละเอทยด : สพพอโฆษณาและประชาสพมพพนธฑผชานออนไลนฑ เชชน • หนขาเพจ Facebook•

หนขาเพจ IG

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงชชองนนทรย เขตยานนาวา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โฆษณาและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ เพพพอใชขคลองเชพพอมคน ใหขทคกคนไดขใชขประโยชนฑรชวม

กพน เชชน พพกผชอนหยชอนใจ ออกกนาลพงกาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 34 / 818



PS65019667 : วมดโพธมดแมนคชณาราม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโปรโมทและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

ใชขวพดเปปนศลนยฑกลางในการชมสถาปปตยกรรมพคทธศจลป ไทย จยน และธจเบต

สนพบสนคนการทชองเทยพยวไทยใหขมยคชาและยกระดพบการบรจการมากยจพงขถจน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดโพธจดแมนคคณาราม

รายละเอทยด : สพพอโฆษณาและประชาสพมพพนธฑผชานออนไลนฑ เชชน • หนขาเพจ Facebook , IG,  

youtube , TikTok

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงชชองนนทรย เขตยานนาวา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โฆษณาและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑของวพดโพธฑแมนคคณราม เพพพอใชขเปปนสถานทยพศรพทธา 

และชพพนชมศจลปกรรมตกแตชงของวพดทยพสวยงาม3 สพญชาตจ อยลชภายในวพดเดยยวกพน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 35 / 818



PS65061115 : ทดองเทททยวชชมชน บางโพงพาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข QR เปปนสพพอบรรยายสถานทยพทชองเทยพยว

สพพอประชาสพมพพนธฑการทองเทยพยว

ใชขสพพอสรขางภาพลพกษณฑใหขชคมชน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทางทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและชคมชนรจมนนจา

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและชคมชนรจมนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

9 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกรคงเทพธนบครย

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การเชพพอมโยงเสขนทางทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและชคมชนรจมนนจา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 36 / 818



PS65007187 : พมฒนารสปการขาย และ โปรโมทผดานชดองทางสชทอออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Faecbook

Instagram

Line

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พพฒนารลปการขาย และ โปรโมทผชานชชองทางสพพอออนไลนฑ

รายละเอทยด : 0

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงถนนเพชรบครย เขตราชเทวย จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนารลปแบบการขายใหขนชาดถงดลดและนชาสนใจมากขถจน และเพจพมชชองทางโปรโมทการขาย

ทางสพพอออนไลนฑ (Facebook Line Instagram) เพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน พพจนทยพในการเขขาไปพพฒ

านา ชคมชน เพชรบครยซอยกจพงเพชร

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 37 / 818



PS65027602 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวราษฎรฑบสรณะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ

การใชขคอมพจวเตอรฑสรขางสพพอ

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวราษฎรฑบลรณะ

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

แขวงราษฎรฑบลรณะ เขตราษฎรฑบลรณะ จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ราษฎรฑบลรณะ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทนาการจพดโฆษณาผชานสพพอออนไลนฑ เชชน ไลนฑ เฟสบคพค หรพอ เพจ เพพพอเพจพมการเขขาถถงและเพจพมการ

รลขจพกสถานทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพ และการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑตชาง ๆ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 38 / 818



PS65027829 : การพมฒนาและยกระดมบสบสดโสม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จนาหนชายในตลาดทยพกวขางขถจน ชชองทางออนไลนฑ Application อพพนๆ

เพจพมมาตรฐานใหขกพบผลจตภพณฑฑ  ใหขมยมลลคชาสลงขถจน

เทคโนโลยยในการพพฒนาผลจตภพณฑฑใหขมยความหลากหลายมากขถจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชโสมพพฒนา

รายละเอทยด : สบลชโสมเปปนสารสกพดจากรากโสม ตพวนยจคพอตพวสนาคพญทยพจะชชวยผลพดเซลลฑผจวทยพ

เสพพอมสภาพออกไป และบนารคงผจวในขพจนตอนการอาบนนจา ใหขเลพอดสลบฉยดผจวพรรณเตชงตถงดขวย

คคณสมบพตจของรากโสม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลพระนคร

แขวงพพฒนาการ เขตสวนหลวง จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชมรมผลขสลงอายคชคมชนฮอลลจวลด

ออนไลนฑ : สบลชโสม&นนจามพนหอมระเหยพพฒนา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Key Partners คพอ ชคมชนแหลมทองพพฒนา สนานพกงานพพฒนาชคมชน กลคชมแมชบขานผลจตภพณฑฑสบลช

โสม

Key Activities คพอ พพฒนาผลจตภพณฑฑใหขมยความหลากหลายมากยจพงขถจน  เพจพมมาตรฐานใหขกพบ

ผลจตภพณฑฑ  จนาหนชายในตลาดทยพกวขางขถจน

Key Resources คพอ  แรงงานผลขผลจต วพตถคดจบการผลจต เวลาในการรวมตพวของกลคชมผลขผลจต

Value Propositions คพอ สจนคขามยความแปลกใหมชและหลากหลายสจนคขามยความปลอดภพยตชอผลข

บรจโภค สชงเสรจมสจนคขาของชคมชนเพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบชคมชน

Customer Relationships คพอ มยชชองทางรพบฟปงความคจดเหพนทยพลลกคขามยตชอสจนคขา เพพพอนนาไปปรพบ

ปรคงแกขไข ราคาขายปลยกสนาหรพบซพจอสจนคขา 12 ชจจน ราคา 828  บาท

Channels คพอ จนาหนชายตามรขานคขาในหมลชบขานและในตนาบล จนาหนชายในตลาดใกลขเคยยง จนาหนชาย

ออนไลนฑ

Customer Segments คพอ กลคชมลลกคขาเพศชายและเพศหญจงอายค 16 ปปขถจนไป อาชยพสชวนใหญช 

นพกเรยยน/นพกศถกษา ประชาชนทพพวไป รพบจขางทพพวไป และแมชบขาน

Cost Structure คพอ ตขนทคนการซพจอวพตถคดจบ คชาการจพดสชงสจนคขา และการเดจนทาง

Revenue Streams คพอ รายไดขจากการขายปลยกทยพเปปนตพวเงจนในการจนาหนชายสจนคขารายไดขจาก

การขายสจนคขาทางออนไลนฑรายไดขจากการขายสจนคขาในชคมชนและตลาดใกลขเคยยง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 55,000

หนขา 39 / 818



PS65026060 : ตลาดสวนพลส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

พพฒนาการคขาขายในตลาดสวนพลล

ประชาสพมพพนธฑการคขาขายในตลาดสวนพลล และบรจเวณใกลขเคยยง ผชานทางชชองทางออนไลนฑ 

เชชน facebbook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดสวนพลล

รายละเอทยด : ตลาดสวนพลล เปปนแหลชงรวมรขานอาหารขถจนชพพอของ แขวงทคชงมหาเมฆ มยความ

เปปนมายาวนาน และมยของอรชอยมากมาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงทคชงมหาเมฆ เขตสาทร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตลาดสวนพลล เปปนแหลชงรวมรขานอาหารขถจนชพพอของ แขวงทคชงมหาเมฆ มยความเปปนมายาวนาน 

และมยของอรชอยมากมาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 40 / 818



PS65021976 : ตลาดสะพาน3

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอโซเซยยล หรพอ ประชาสพมพพนธฑเพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

การใชขสพพออนไลนฑเพพพอขายสจนคขา หรพอ แจขงโปรโมชพพนเพพพอดถงดลดยอดขายใหขมากขถจน

การใชข QR-code เพพพอใหขลลกคขาสะดวกตชอการชนาระเงจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พพฒนาการยชานสะพานสาม

รายละเอทยด : พพฒนาและสชงเสรจมความรลขเกยพยวกพบการโปรโมทรขานคขาใหขแกช ชคมชน รขานอาหาร 

โดยมยการสพพอประชาสพมพพนธฑทางโซเซยยล เชชน Facebook และมยการใหขความรลขเกยพยวกพบ QR 

Code/บารฑโคขด ใหขแตชละรขานคขาตชางๆ เพพพอความสะดวกในการชาระสจนคขาและบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

แขวงทคชงวพดดอน เขตสาทร จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

https://drive.google.com/fle/d/1PzLcUJCisnc8sSDL57jA2DLpfjQO0j0J/view

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 41 / 818



PS65012745 : บารอกมต ลมนลลาแลนดฑ คาเฟฟ แอนดฑ ฟารฑม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมทผชานชชองทางออนไลนฑ Facebook Instragram Tiktok

จพดอยเวขนทฑตลาดชคมชน

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บารอกพตลพลลาแลนดฑ

รายละเอทยด : เปปนการบรจการ ดขานสถานทยพทชองเทยพยว รขานอาหารและเครพพองดพพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

แขวงคลขฝปพ งเหนพอ เขตหนองจอก จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บารอกพต ลพจลลาแลนดฑ คาเฟป แอนดฑ ฟารฑม

ออนไลนฑ : บารอกพต ลพจลลาแลนดฑ คาเฟป แอนดฑ ฟารฑม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตของการทนาใหขพพจนทยพตลาดชคมชนเปปนทยพรลขจพกในวงกวขางมากยจพงขถจนเนพพองจากมองเหพนศพกยภาพทยพจะ

สามารถสรขาง value propositions ใหขกพบชคมชนไดข ซถพงยจนดยรพบผลจตภพณฑฑจากชคมชนใหขมารชวม

จนาหนชายเปปนตลาดในพพจนทยพรขาน ราคาคชาเชชา/1รขาน อยลชทยพ 40 บาท ยอดรขานทยพมาเชชาตชอเดพอนอยลชทยพ 

15 รขาน เปปนการสรขางรายไดขใหขกพบชคมชนอยกดขวย 

รวมถถงการวางแผนตลาดออนไลนฑทพจงผชาน Food Delivery App และ Facebook เปปนตขน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 60,000
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PS65016363 : ศชนยฑการเรทยนรสลบลานครสแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การปลลกผพกไฮโดรโปนจกสฑไรขดจน

2. นนจาปคปยปลอดสารพจษ

3. การนนาวพสดคเหลพอใชขมาเปปนแหลงเพาะปลลก

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑการเรยยนรลขบขานครลแดง

รายละเอทยด : บรจการถชายทอดองคฑความรลขดขานการเกษตร เกษตรอจนทรยยฑ เพพพอใหของคฑความ

รลข สรขางอาชยพ รายไดขกพบคนในพพจนทยพ ทคกเพศทคกวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขบขานครลแดง

ออนไลนฑ : U2T โคกแฝด เขตหนองจอก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนพพฒนาธครกจจบรจการศลนยฑการเรยยนรลขบขานครลแดง ใหขความรลข ฝฝกอบรม สรขางอาชยพ และ

กจจกรรมตชางๆ ดขานการเกษตรใหขเปปนทยพรลขจพก ผชานสพพอออนไลนฑ ไลนฑกลคชม ใหขบคคคลภายนอกรพบรลข 

เปปนการเพจพมชชองทางการจนาหนชายสจนคขา สามารถเขขาถถงไดข สามารถเพจพมรายไดข และลดคชาใชข

จชายกพบผลขทยพเขขามาเรยยนรลข ดขวยวจธยการผชานชชองทางออนไลนฑ

ผลผลจตทางการเกษตรของศลนยฑฯ อาทจ ไขชไกชสด ผพกสลพด ผพกสวนครพว ปลาดคก กบ เปปนตขน มย

จนาหนชายและแลกแบชงปปน ผชานกลคชมรขานคขาแลกใจทยพดนาเนจนการตชอเนพพองจากโครงการปปแรก โดย

ทางศลนยฑมยแผนทนาโฮมสเตยฑเพพพอเรยยนรลขดขานการเกษตรในอนาคตอยกดขวย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 43 / 818



PS65015461 : การทดองเทททยวและบรมการศสนยฑการเรทยนรสลเศรษฐกมจพอเพทยงบลานสวนวมไลวรรณ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอออนไลนฑ Facebook และTiktok

การจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑทยพนชาสนใจ วยดยโอ รวมถถงเทคนจคการโพสตฑFacebook และTiktok

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑการเรยยนรลขบขานสวนวจไลวรรณ

รายละเอทยด : ใหขบรจการองคฑความรลขเชจงเกษตรทฤษฎยใหมชแบบครบวงจร กพบนพกเรยยนและผลขทยพ

สนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

แขวงหนองจอก เขตหนองจอก จ.กรคงเทพมหานคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขบขานสวนวจไลวรรณ

ออนไลนฑ : บขานสวนวจไลวรรณ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กนาหนดโปรแกรมกจจกรรมกยารเรยยนรลขภายในศลนยฑเพพพอจพดทนาสพพอในการประชาสพมพพนธฑใหขกพบ

โรงเรยยน และการประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ สรขางคอนเทนทฑเพพพอการรพบรลขของกลคชม

เปปาหมาย 

กจจกรรมประกอบไปดขวยฐานการเรยยนรลขตชางๆมากมาย ซถพงปปจจคบพนไดขรพบความสนใจจากกลคชม

โรงเรยยนในพพจนทยพ พานพกเรยยนเขขามารพบความรลขเชจงเกษตร รวมถถงกจจกรรมใหขความรลขสรขางอาชยพ

กพบคนในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 44 / 818



PS65014896 : การพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวหนองไผด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาระบบขขอมลลและสารสนเทศเพพพอการทชองเทยพยว

การจพดทนาปปายประชาสพมพพนธฑเสขนทางการทชองเทยพยวหนองไผช

เทคนจคถชายรลป Promote สถานทยพทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวหนองไผช

รายละเอทยด : รลปแบบการทชองเทยพยวแบบ one day trip มยครบทพจงสถานทยพเทยพยว รขานอาหาร 

คาเฟป คพอ วพดหจนแทชนลนาภาชย วพดถนจาเขาชะอางคฑ วพดพระธาตคโปปงนก วาสนาคาเฟป ไรชไกรศจรภพ 

วพดเมตาตาธรรมโพธจญาณ วพดถนจาคยรยธรรม และแหลชงทชองเทยพยวอพพนในอนาเภอเมพอง 

กาญจนบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.หนองไผช อ.ดชานมะขามเตยจย จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T หนองไผช อ.ดชานมะขามเตยจย จ.กาญจนบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เชพพอมโยงเสขนทางแหลชงทชองเทยพยวกพบตนาบลอพพนทยพอยลชในบรจเวณใกลขเคยยงเชพพอมโยงวพดรขานอาหาร

คาเฟปตชางๆขขอทยพ 1 : สอบถามความพถงพอใจของลลกคขาหลพงรพบบรจการ

ขขอทยพ 2 : ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวผชาน social media

ขขอทยพ 3 : เพจพมความสวยงามของสถานทยพทชองเทยพยวเพพพอเนขนการถชายภาพ

ขขอทยพ 4 : พพฒนาระบบขขอมลลเพพพอบรจการนพกทชองเทยพยวใหขสะดวกทพนสมพย

ขขอทยพ 5 : เพจพมการบรจการเพพพอรองรพบนพกทชองเทยพยว

ขขอทยพ 6 : เพจพมศพกยภาพการทชองเทยพยวแบบ Creative Economy

ขขอทยพ 7 : เพจพมกจจกรรมใหมชๆในสถานทยพทชองเทยพยว

ขขอทยพ 8 : เพจพมขขอมลลเกยพยวกพบการเดจนทางเขขามายพงพพจนทยพใหขชพดเจน เพพพอวางแผนในทรจป

ขขอทยพ 9 : เพจพมรลปภาพทยพสวยงาม และนชาสนใจ เพพพอดถงดลดความสนใจใหขมยผลขชมมาตจดตามเพจมาก

ขถจน

ขขอทยพ 10 : เพจพมการกระจายรายไดขใหขทพพวถถงโดยหมคนเวยยนนพกทชองเทยพยวไปตามสถานทยพตชางๆ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,550

หนขา 45 / 818



PS65016988 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑพรมกแกงกระเหรททยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยในการเพจพมชชองทางการตลาด

การประยคกตฑใชขสรรพคคณทางยาของสชวนประกอบของพรจกแกงกระเหรยพยง

การประยคกตฑใชขสรรพคคณทางยาของสชวนประกอบของพรจกแกงกระเหรยพยง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พรจกแกงกระเหรยพยง

รายละเอทยด : พรจกแกงกระเหรยพยง บขานหนองบาง ตนาบลลจพนถจพน ตราพรจกบขานลจพนถจพน ซถพงเปปน

สลตรภลมจปปญญาชาวบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.ลจพนถจพน อ.ทองผาภลมจ จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พรจกแกงบขานลจพนถจพน

ออนไลนฑ : เทยพยวลจพนถจพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการฯ เลพอกพพฒนาตชอยอดผลจตภพณฑฑพรจกกระเหรยพยง บขานหนองบาง ตนาบลลจพนถจพน จากทยพ

ไดขรพบการพพฒนาจากโครงการ U2T ในเฟสทยพ 1 โดยเนขนการใหขความรลขดขานเทคนจคการนนาเสนอ

ขขอมลล ของสจนคขาทางการตลาดสมพยใหมช และสชงเสรจมการลดตขนทคนทางการผลจตโดยการปลลก

พพชสมคนไพรทยพใชขเปปนสชวนประกอบของพรจกแกงกระเหรยพยงในชคมชน ทนาใหขสชงเสรจมสจพงแวดลขอมใน

ชคมชน เพจพมรายไดขใหขเกจดการหมคนเวยยนทรพพยากรตามโมเดลของเศรษฐกจจพอเพยยงแบบ BCG 

พพฒนาสจนคขาแบชงเปปนกลคชมลลกคขาในชคมชน พพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพเหมาะสมและซพจองชายขถจน กลคชม

ลลกคขารขานอาหารจะนนาเสนอรลปแบบอาหารทยพมาจากพรจกแกงทยพโครงการพพฒนาขถจน มยการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑและรลปการนนาเสนอสจนคขาใหขเหมาะสมกพบการตลาดสมพยใหมช

เพจพมศพกยภาพรลปแบบผลจตภพณฑฑสจนคขาทยพเนขนกลคชมลลกคขานอกพพจนทยพใหขสอดคลของระหวชางเนพจอหา

ทของถจพนกพบสจนคขา

เพจพมแปลงสาธจตและความรลขเกยพยวกพบสมคนไพรสนาหรพบการเขยยนเนพจอหา (Content) สจนคขาเพพพอทนา

เสนอขาย

เนขนตชอยอดการใชขเนพจอหาสจนคขาทยพดยในการสชงเสรจมการตลาด platformt อว.กนาหนด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 60,000

หนขา 46 / 818



PS65018154 : การพมฒนาใหลการบรมการแหลดงทดองเทททยวชชมชนนนนาพชรลอนลมทนถมทนดลวยโมเดลเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยในการเพจพมชชองทางการตลาด

นวพตกรรมทยพเกยพยวกพบบรจการการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ

แนวคจดการประยคกตฑใชขงานสถาปปตยกรรมเพจพมมลลคชาการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาพครขอนลจพนถจพน

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑบชอนนจาแรชจากธรรมชาตจ ทยพเกจดจากกลางแมชนนจาแคว

นขอย มยความรขอนประมาณ 57 องศาเซลเซยยส มยสจงอนานวยความสะดวกบรจการทพจงทชองเทยพยว 

บชอนนจารขอนแชชตพวทพจงบชอรวม บชอสชวนตพว และบชอสนาหรพบนพพงแชชเทขา รวมทพจงมยหของบรจการนวดสปา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.ลจพนถจพน อ.ทองผาภลมจ จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นนจาพครขอนลจพนถจพน

ออนไลนฑ : เทยพยวลจพนถจพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. เพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑสนาหรพบกลคชมนพกทชองเทยพยวนอกพพจนทยพ

2. นนาเสนอโครงการสนพบสนคนนนจาพครขอนลจพนถจพน พรขอมกรอบงบประมาณ

3. นนาเสนอเนพจอหาแหลชงทชองเทยพยวโดยเยาวชนในพพจนทยพ

4. นนาเสนอผชานผลขมยอจทธจพลทางออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 200,000

หนขา 47 / 818



PS65014448 : เสลนทางเชชทอมโยงแหลดงทดองเทททยวทางวมฒนธรรมผสมผสาน ตนาบลเขานลอย อนาเภอทดามดวง 

จมงหวมดกาญจนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยดขานบรรจคภพณฑฑของสจนคขาชคมชนเพพพอรองรพบนพกทชองเทยพยว

เทคโนโลยยดขานเสขนทางการทชองเทยพยว

เทคโนโลยยดขานการขยายตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางเชพพอมโยงแหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรมผสมผสาน ตนาบล

เขานขอย อนาเภอทชามชวง จพงหวพดกาญจนบครย

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวเชพพอมโยง วพด รขานคขา คาเฟป ทยพพพกและเแหลชงทชองเทยพยว

ตชางตนาบล อาทจ วพดถนจาเขานขอย วพดถนจาเสพอ ต.มชวงชคม ตขนจามจครยยพกษฑ ต.เกาะสนาโรง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.เขานขอย อ.ทชามชวง จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : ไมชมยเพจ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เสขนทางทชองเทยพยวเชพพอมโยง วพด คาเฟป รขานอาหาร ทยพพพก แหลชงทชองเทยพยวตชางตนาบล เพพพอสรขาง

ประสบการณฑใหขกพบนพกทชองเทยพยว สชงเสรจมใหขชาวบขานมยรายไดขจากการจนาหนชายสจนคขาชคมชน 

เชพพอมโยงเสขนทางทชองเทยพยวทยพมยความสนาคพญ เชพพอมโยงเสขนทางทชองเทยพยวทยพนพกทชองเทยพยวสนใจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 120,000

หนขา 48 / 818



PS65039250 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลวมงขนาย อนาเภอทามวง จมงหวมดกาญจนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเครพพองสไลดฑเพพพอเปปนเครพพองทคนแรง แทนการสพบหพพน

ใชขบรรจคภพณฑฑทยพมจดชจดเพพพอเกพบรพกษาไดขในระยะยาว

ไดขรพบการถชายทอดกรรมวจธยการผลจตยาหมองไพลชาววพง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมองไพลชาววพง

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑยาหมองไพลชาววพง จากการนนาสมคนไพรทยพมยอยลในชคมชนมาใช

ใหเกจดประโยชนและสรางมลลคาเพจพม ซถพงมยสวนประกอบหลพกคพอ ไพลและขมจจนชพน นนามา

ผานกระบวนการสกพดแบบธรรมชาตจทนาใหไดผลจตภพณฑทยพมยสรรพคคณมากมายและใช

ไดกพบทคกเพศทคกวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.วพงขนาย อ.ทชามชวง จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพงขนายเฮจรฑบ U2T ตนาบลวพงขนาย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/chatchanok329

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมลลกคขา คพอคนในชคมชน นพกทชองเทยพยว ความสพมพพนธฑกพบลลกคขาใหขคนาปรถกษา รพบฟปงความคจดเหพน

กชอนและหลพงการขาย จพดจนาหนชายสพพงซพจอทยพเพจ Facebook ขายผชานรขานคขาชคมชน สจนคขามยสชวน

ประกอบสนาคพญ คพอ ไพลและขมจจนชพน แกขวจงเวยยน เคลพดขพดยอก ฟกชนจาแมลงสพตวฑกพดตชอย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,575

หนขา 49 / 818



PS65039251 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลวมงขนาย อนาเภอทามวง จมงหวมดกาญจนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเครพพองสไลดฑเพพพอเปปนเครพพองทคนแรง แทนการสพบหพพน

ใชขบรรจคภพณฑฑทยพมจดชจดเพพพอเกพบรพกษาไดขในระยะยาว

ไดขรพบการถชายทอดกรรมวจธยการผลจตนนจามพนไพล

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนไพลชาววพง

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑนนจามพนนวดไพลชาววพง จากการนนาสมคนไพรทยพมยอยลในชคมชนมาใช

ใหเกจดประโยชนและสรางมลลคาเพจพม ซถพงมยสวนประกอบหลพกคพอ ไพลและขมจจนชพน นนามา

ผานกระบวนการสกพดแบบธรรมชาตจทนาใหไดผลจตภพณฑทยพมยสรรพคคณมากมายและใช

ไดกพบทคกเพศทคกวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.วพงขนาย อ.ทชามชวง จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพงขนายเฮจรฑบ U2T ตนาบลวพงขนาย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/chatchanok329

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมลลกคขา คพอคนในชคมชน นพกทชองเทยพยว ความสพมพพนธฑกพบลลกคขาใหขคนาปรถกษา รพบฟปงความคจดเหพน

กชอนและหลพงการขาย จพดจนาหนชายสพพงซพจอทยพเพจ Facebook ขายผชานรขานคขาชคมชน สจนคขามยสชวน

ประกอบสนาคพญ คพอ ไพลและขมจจนชพน แกขวจงเวยยน เคลพดขพดยอก ฟกชนจาแมลงสพตวฑกพดตชอย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,947

หนขา 50 / 818



PS65004071 : ปฟาชชมชนและเเหลดงเรทยนรสลสมชนไพรบลานวมงสมงหฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพม QR Code การประชาสพมพพนธฑในรลปแบบมพลตจมยเดยย

ใชข Glide app ในการอธจบายเเผชนทยพทชองเทยพยว โดยสามารถดลไดขจากสมารฑทโฟน

ใชขโปรแกรมในการออกแบบแผนทยพและปปายความรลข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สวนสมคไพรบขานวพงสจงหฑ

รายละเอทยด : เปปนเเหลชงเรยยนรลขสมคนไพรไทย ใหขกพบคนในชคมชน หรพอบคคคลทยพสนใจทพพวไป รวม

ทพจงเปปนแหลชงเรยยนรลขคขนควขาใหขกพบนพกเรยยน นพกศถกษาทพจงในรลปแบบออนไลนฑ และเรยยนรลขจาก

สถานทยพจรจง  สมคนไพรบขานวพงสจงหฑ ประกอบดขวย ฟปาทลายโจร กระชาย ไพล ขมจจนอขอน ขมจจน

ชพน ขมจจนขาว ขชา พรจกไทย วชานสาวหลง ชขาพลล ตะไครข กะเพราแดง วชางหางจระเขข ทพจงนยจทาง

ชคมชนมยการขยายพพนธคฑพพชสมคนไพรเพพพอรองรพบการขายพพชสมคนไพรผชานชชองทางเพจเฟส

บคบค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.สจงหฑ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนสมคนไพรบขานวพงสจงหฑ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100087132488584

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจปปาชคมชนบขานสจงหฑ ไดขจพดวางเสขนทางในการเดจมปปาชมธรรมชาตจรชวมกพบพพนธมจตร  

โดยใชขทรพพยากรทยพมยอยลชในปปาชคมชนมาเปปนแหลชงเรยยนรลขและสรขางรายไดขจากวพตถคดจบทยพมยอยลชในปปา

ชคมชนบขานสจงหฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000
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PS65010134 : บลานดอนพาทมวรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปปายประชาสพมพพนธฑการบรจการการทชองเทยพยว

สพพอ วจดยโอแนะนนาบรจการการทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑ

การออกแบบบรจการการทชองเทยพยวใหขมยความนชาสนใจและหลากหลาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บขานดอนพาทพวรฑ (Baan Don Pha Tour)

รายละเอทยด : แพคเกจทพวรฑทชองเทยพยวเรยยนรลขประวพตจศาสตรฑและวพฒนธรรมภายในตนาบลดอน

เจดยยฑ ไดขแกช พระบรมราชานคสาวรยยฑ สมเดพจพระนเรศวรมหาราช เจดยยฑยคทธหพตถย พระปรางคฑ

สามองคฑ และวพดดอนเจดยยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.ดอนเจดยยฑ อ.พนมทวน จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customers Segment – กลคชมลลกคขา คพอ กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพอาศพยอยลชในภาคตะวพนตก อาศพยใน

ชคมชน หรพอบรจเวณใกลขๆ ตนาบลดอนเจดยยฑ โดยมยนพกทชองเทยพยวทคกเพศ ทคกชชวงวพย เปปนนพกทชอง

เทยพยวชาวไทยและชาวตชางชาตจ ทยพมยความสนใจในประวพตจศาสตรฑและวพฒนธรรมของตนาบลดอน

เจดยยฑ

Customers Relationships – ในการบรจการพาทพวรฑนพกทชองเทยพยวทคกครพจง เจขาหนขาทยพทคกคนทยพมย

สชวนเกยพยวขของจะตของมยใจในการรพกการบรจการ เมพพอนพกทชองเทยพยวมยปปญหาขอความชชวยเหลพอจะ

ตของใหขความชชวยเหลพออยชางเตพมทยพ

Costs Structure – ตขนทคนในการจพดพาทพวรฑทชองเทยพยว ไดขแกช คชาบรจการรถสามลขอ คชาจขาง

วจทยากรใหขความรลขทางประวพตจศาสตรฑ และคชาโฆษณาประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

Channels – ใชขเพจ Facebook บขานดอนพาทพวรฑ (Baan Don Pha Tour) ชชองทางในการ

ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว และใชข Line ในการใหขคนาปรถกษา รวมทพจงการจองทพวรฑแกชนพกทชอง

เทยพยว 

Key Partners – ผลขทยพมยสชวนรชวมในการจพดทพวรฑทชองเทยพยว ไดขแกช รขานคขาขายของฝากและของทยพ

ระลถก รขานคขาภายนชคมชน วพดดอนเจดยยฑ เจขาหนขาทยพเทศบาล และพระบรมราชานคสาวรยยฑ สมเดพจ

พระนเรศวรมหาราช

Key Resources – ทรพพยากรในการจพดพาทพวรฑ ไดขแกช วจทยากรทยพคอยใหขความรลขทางประวพตจ

ศาสตรฑ คนบรจการขพบรถสามลขอ การจพดทนาแผนประชาสพมพพนธฑ และเจขาหนขาทยพประสานงาน

ระหวชางการพาทพวรฑตามจคดตชางๆ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65009416 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑใหมดกระเปปาผลาหนองโรงกรทนเนอรททแมป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางและพพฒนาแผนทยพดขวยโปรแกรมอจนโฟกราฟฟปค

สรขางคจวอารฑโคขด กนากพบบนฉลากบรรจคภพณฑฑ เพพพอใหขผลขบรจโภคสะดวกในการตจดตชอสพพงซพจอ

สจนคขา

ใชขเทคโนโลยยเปปนเครพพองมพอในการสพพอสารเพพพอการเขขาถถงลลกคขาไดขมากยจพงขถจน เชชน Facebook

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หนองโรงกรยนเนอรยพแมป

รายละเอทยด : กระเปปาผขาหนองโรงกรยนเนอรยพเมปทยพมยรลปแบบโดดเดชนและเปปนเอกลพกษณฑดขวย

เนพจอผขาทยพเปปนผขาฝปาย100% ทยพมยคคณภาพและดยไซนฑทยพแตกตชางดขวยฝปมพอกลคชมผลขประกอบการใน

ชคมชน รวมถถงมยการสรขาง story Telling เกยพยวกพบสถานทยพทชองเทยพยวสนาคพญในชคมชนหนองโรง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กระยาสารท กลคชมแมชบขานวพงรพก

ออนไลนฑ : กระยาสารท วพงรพก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-กระเปปาผขาหนองโรงกรยนเนอรยพเมปทยพมยรลปแบบโดดเดชนและเปปนเอกลพกษณฑดขวยเนพจอผขาทยพเปปนผขา

ฝปาย100% ทยพมยคคณภาพและดยไซนฑทยพแตกตชางดขวยฝปมพอกลคชมผลขประกอบการในชคมชน รวมถถงมยการ

สรขาง story Telling เกยพยวกพบสถานทยพทชองเทยพยวสนาคพญในชคมชนหนองโรง

-การสรขางภาพลพกษณฑของแบรนดฑสพพอไปถถงกลคชมลลกคขาคคณคชาสจนคขาทยพเปปนตพวแทนภาพลพกษณฑ

ของการทชองเทยพยวชคมชน เปปนสจนคขาทยพสามารถใชขทดแทนเพพพอลดการใชขถคงพาสตจก เปปนสจนคขาทยพ

สามารถใชขงานไดขหลากหลายทพจงใชขใสชของและสามารถใชขเปปนแผนทยพในการทชองเทยพยวในชคมชน

ตนาบลหนองโรงไดข  

-พพนธมจตรหลพก ประกอบดขวย โรงงานผลจตกระเปปา บรจษพทขนสชง องคฑการบรจหารสชวนตนาบล

หนองโรง 

การสรขางความสพมพพนธฑตชอลลกคขา มยชชองทางการตจดตชอผชาน Facebook Instagram tikkok 

line  เพพพอเปปนการโปรโมทสจนคขาและมยแอดมจนคอยตอบคนาถามใหขขขอมลลเกยพยวกพบสจนคขาและใหข

บรจการเรพพองการสพพงซพจอ

-ชชองทางการจพดจนาหนชายนนาเสนอผชานทางออนไลนฑโดยมยการจพดตพจงบพญชยผลขใชขภายใตขชพพอแบ

รนดฑหนองโรงกรยนเนอรยพเเมป ทพจงใน Facebook Instagram TikTok LINE@ เพพพอการตจดตชอและ

แจขงขชาวสารแกชลลกคขา สชวนของชชองทางออฟไลนฑ ขายปลยกทยพรขานสหกรณฑหมลชบขานวพงรพก ขาย

ปลยกใหขกพบรขานคขาในชคมชน รขานคขาในโรงพยาบาลเจขาคคณไพบลลยฑและรขานคขาขายของฝากใน

จพงหวพดกาญจนบครย เขขารชวมงานแสดงสจนคขานอกสถานทยพ 

-กลคชมลลกคขาคพอนพกทชองเทยพยวทยพชพพนชอบธรรมชาตจรพกษฑโลกซถพงมยอายคตพจงแตช 15 ปปขถจนไป กลคชมนพก

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 6,000
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PS65003579 : U2Tบลานเกดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการควบคคมความรขอน

เทคโนโลยยการควบคคมเวลาการผลจต

การใชขเทคโนโลยยอพตโนมพตจเขขามาชชวยในกระบวนการผลจต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แยมผลไมขมพลเบอรฑรยพ

รายละเอทยด : การนนาเอาผลมพลเบอรฑรยพทยพสคกเตพมทยพแลขว มาแปรรลปเปปนแยมซถพงปลลกโดย

เกษตรกรกลคชมสมาชจกวจสาหกจจชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.บขานเกชา อ.เมพองกาญจนบครย จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บานานชา รยสอรฑท แอนดฑ สปา

ออนไลนฑ : พยพอขอย พพฒนาเกษตรเพพพอการแปรรลป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยมจะใชขการขายแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เพพพอใหขสจนคขาเขขาถถงผลขบรจโภค ทคกกลคชมทคกวพย ไดขมากทยพ

สคดและสะดวกทยพสคด

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 6,800

หนขา 54 / 818



PS65012413 : U2Tบลานเกดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การควบคคมการทนางานของถพงหมพกไวนฑ

การควบคคมอคณหภลมจในการหมพกไวนฑ

การควบคคมแรงดพนในการหมพกไวนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไวนฑผลไมขมพลเบอรฑรยพ

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑของวจสาหกจจชคมชนเกษตรแปรรลปบขานตอไมขแดง นนาผลมพล

เบอรรยพทยพกลคชมสมาชจกปลลกมาเปปนวพตถคดจบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.บขานเกชา อ.เมพองกาญจนบครย จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บานานชา รยสอรฑท แอนดฑ สปา

ออนไลนฑ : พยพอขอย พพฒนาเกษ๖ณเพพพอการแปรรลป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยมจะใชขการขายแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เพพพอใหขสจนคขาเขขาถถงผลขบรจโภค ไดขมากทยพสคดและสะดวก

ทยพสคด

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 75,000

หนขา 55 / 818



PS65016476 : ทมวรฑ บลานใตล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมในการเดจนทางในเชจงธครกจจ

ใชขแอพพลจเคชพพนในการออกแบบการเดจนทางการทชองเทยพยว

ใชขแอพพลจเคชพพนในการประชาสพมพพนธฑเพพพอการทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไมชลองไมชรลขมาลองเทยพยวทยพบขานใตข

รายละเอทยด : เปปนแผนทยพการทชองเทยพยว และปปายบอกสถานทยพ สนาหรพบประชาชนทยพเดจนทางทชอง

เทยพยวมาจพงหวพดกาญจนบครยตนาบลบขานใตข ชชวยในการวางแผนสถานทยพเทยพยวในตพวตนาบลบขานใตข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.บขานใตข อ.เมพองกาญจนบครย จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทพวรฑบขานใตข "กาญจนบครย"

ออนไลนฑ : ทพวรฑบขานใตข "กาญจนบครย"

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การจพดทนาปปายสถานทยพและแผนทยพการทชองเทยพยว การสรขาง หาแลนดฑมารฑคแหชงในตนาบลบขานใตข 

รวมถถงการโฆษณาสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลบขานใตข ตามชชองทางตชาง ๆ เชชน ชชองทางออนไลนฑ 

ยจงแอดโฆษณาทางออนไลนฑ แผชนพพบทชองเทยพยว เพพพอกระตคขนการทชองเทยพยวใหขชคมชนตนาบลบขานใตข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 56 / 818



PS65015770 : โครงการเทททยวบลานเหนชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กลคชมนพกทชองเทยพยวทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยง ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

เครพอขชายอจนเตอรฑเนพต / กลของถชายรลป

เพจพมชชองทางการสพพอสารกพบกลคชมลลกคขาทาง Page Facebook เเละ Instagram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Over House Trip

รายละเอทยด : เพจ overhouse trips เปปนเพจโปรโมทสถานทยพกจน สถานทยพทชองเทยพยวภายใน

ตนาบลบขานเหนพอ สนาหรพบนพกทชองเทยพยวและกลคชมผลขใชขแพลตฟรอม social Faecbook และ 

instagram ทยพสนใจมาเทยพยวในจพงหวพดกาญจนบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกาญจนบครย

ต.บขานเหนพอ อ.เมพองกาญจนบครย จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.ตจดตชอเทศบาลเพพพอประสานงานและขอขขอมลล

2.ทนาเพจoverhousetripในเพจfaecbookและแอพพลจเคชพพนทชองเทยพยว

3.ตจดตามความพถงพอใจของลลกคขาทางเพจเชชนการแชรฑการไลคฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 57 / 818



PS65054113 : โครงการพมฒนาแหลดงทดองเทททยววมดเขาชดองกลมนงชดองกรด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางเพจเฟสบคบค ของวพดเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว

การใชขโซเชยยลมจเดยยเชพพอมโยงกพบหนชวยงานตชางๆ ทพจงภาครพฐและเอกชนเพพพอนนาเสนอการ

ทชองเทยพยววพดชชองกลจจงชชองกรดสลชบคคคลภายนอก

การระบคพจกพดตนาแหนชงของสถานทยพทชองเทยพยวลงในแผนทยพเพพพอสะดวกตชอการคขนหาและการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยววพดเขาชชองกลจจงชชองกรด

รายละเอทยด : วพดเขาชชองกลจจงชชองกรดนอกจากจะเปปนวพดเกชาแกชทยพสนาคพญของตนาบลหนอง

นกแกขวแลขว ทางวพดยพงมยกจจกรรมตชาง ๆ ทยพหลากหลายใหขบรจการกพบชคมชนและนพกทชองเทยพยว 

เชชน กจจกรรมการทชองเทยพยวเยยพยมชมสถานทยพตชาง ๆ ภายในวพด ไดขแกช ถนจาธรรมชาตจ รอยพระ

พคทธบาท ของใชขเกชาแกชทยพถลกขคดพบ การใหขบรจการหของอบสมคนไพร รวมไปถถงเปปนสถานทยพใน

การปฏจบพตจธรรมใหขกพบผลขทยพสนใจทยพมยความพรขอมทพจงสถานทยพปฏจบพตจและทยพพพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.หนองนกแกขว อ.เลาขวพญ จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดเขาชชองกลจจงชชองกรด

ออนไลนฑ : วพดเขาชชองกลจจงชชองกรด กาญจนบครย 

(https://www.facebook.com/WadChongKlingChongKrot)

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วพดเขาชชองกลจจงชชองกรดนอกจากจะเปปนวพดทยพมยความเกชาแกชของตนาบลหนองนกแกขวแลขว 

บรจเวณวพดยพงมยความสวยงามและมยสภาพแวดลขอมภายในวพดทยพสงบ รชมรพพน เตพมไปดขวยตขนไมขใหญช

ทยพเขยยวขจย มยสถานทยพทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจทยพสวยงาม เชชน ถนจา ตชางๆ ภายในบรจเวณวพด มยสถาน

ทยพสนาคพญ เชชน รอยพระพคทธบาทรวมถถงเครพพองมพอเครพพองใชขในสมพยโบราณทยพถลกคขนพบภายใน

บรจเวณวพด และวพดเขาชชองกลจจงชชองกรดยพงเปปนสถานทยพปฏจบพตจธรรมใหขกพบพคทธศาสนจกชนและผลขทยพ

สนใจโดยมยสจพงอนานวยความสะดวกในการปฎจบพตจธรรมและทยพพพกใหขกพบผลขทยพมาปฏจบพตจธรรม รวมไป

ถถงหของอบสมคนไพรทยพเปปดใหขประชาชนทพพวไปเขขามาใชขบรจการไดข เพพพอเปปนการประชาสพมพพนธฑสถาน

ทยพทชองเทยพยวภายในวพดเขาชชองกลจจงชชองกรดใหขเปปนทยพรลขจพก จถงไดขสรขางเพจของวพดเพพพอเลชาเรพพอง

ราวประวพตจความเปปนมา รวมไปถถงสถานทยพทชองเทยพยวสนาคพญตชางๆ ภายในวพด เพพพอเปปนการเพจพม

การรพบรลขและการเขขาถถงขขอมลลขชาวสารทยพนชาสนใจของวพดใหขกพบผลขทยพสนใจและนพกทชองเทยพยวในการ

มาทชองเทยพยวทยพวพดเขาชชองกลจจงชชองกรดใหขมากขถจน และขอความรชวมมพอจากหนชวยงานตชางๆ ใน

ทของถจพน อนาเภอ จพงหวพด และหนชวยงานทยพเกยพยวขของกพบการทชองเทยพยว ในการแชรฑและประชา

สพมพพนธฑขขอมลลขชาวสารของวพดรชวมกพนในรลปแบบโซเชยยลมยเดยย เชชน ลจงคฑแหลชงทชองเทยพยวหรพอ

เวพปไซตฑ เพพพอทนาใหขการทชองเทยพยววพดเขาชชองกลจจงชชองกรดเปปนทยพรลขจพกมากขถจน และในสชวนของ

สถานทยพตชาง ๆ ภายในวพดนพจน เนพพองจากวพดมยพพจนทยพคชอนขขางมากจถงไดขจพดทนาปปายบอกทางและ

สถานทยพตชางๆ ของวพด เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวสามารถใชขบรจการไดขสะดวกมากยจพงขถจน และหวพงเปปน

อยชางยจพงวชาเมพพอวพดเขาชชองกลจจงชชองกรดเปปนทยพรลขจพกมากขถจนกพจะทนาใหขมยนพกทชองเทยพยวเพจพมมากขถจน

ตามไปดขวยและอาจสชงผลใหขวพดมยเงจนบรจจาคและเงจนสนพบสนคนเพจพมขถจน ซถพงสามารถนนาไปพพฒนา

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อพพนๆ

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 58 / 818



PS65007214 : นนนามะเมดาไซเดอรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสเตอรจไรสฑเซชพพน โดยการใชขรยทอรฑต

การใชขบรรจคภพณฑฑทยพทนรขอนไดข เปปนพลาสตจก PP ทยพสามารถทนความรขอนสลง เพพพอลดตขนทคน

การผลจตจากบรรจคภพณฑฑแกขว

พพฒนา Packaging และคคณภาพของขวดบรรจคผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามะเมชาเขขมขขนผสมนนจามะเมชาไซเดอรฑ

รายละเอทยด : นนจามะเมชาเขขมขขนผสมนนจามะเมชาไซเดอรฑ เปปนผลจตภพณฑฑทยพมยจนาหนชายอยลชแลขว

บรรจคในขวดแกขว ทยพผชานกระบวนการสเตอรจไรสฑเซชพพน ทนาใหขสามารถเกพบรพกษาไวขไดขนานทยพ

อคณหภลมจหของไดข ซถพงเปปนจคดเดชนของผลจตภพณฑฑ แตชกพยพงคงมยปปญหาดขานการขนสชง และตขนทคน

การผลจต ดพงนพจนในโ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.หนองเปปด อ.ศรยสวพสดจด จ.กาญจนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ฟารฑมพยระพล

ออนไลนฑ : frampeerapol

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

นนจามะเมชาเขขมขขนผสมนนจามะเมชาไซเดอรฑ เปปนผลจตภพณฑฑทยพมยจนาหนชายอยลชแลขวบรรจคในขวดแกขว ทยพ

ผชานกระบวนการสเตอรจไรสฑเซชพพน ทนาใหขสามารถเกพบรพกษาไวขไดขนานทยพอคณหภลมจหของไดข ซถพงเปปน

จคดเดชนของผลจตภพณฑฑ แตชกพยพงคงมยปปญหาดขานการขนสชง และตขนทคนการผลจต ดพงนพจนใน

โครงการนยจจถงไดขมยการคจดเพพพอเปลยพยนภาชนะบรรจค เปปนขวดพลาสตจคชนจด PP ทยพสามารถนนาไป

สเตอรจไรสฑเซชพพนไดข ซถพงจะทนาใหขไดขผลจตภพณฑฑทยพมยคคณภาพเหมพอนเดจมแตชตขนทคนถลกลง และ การขน

สชงจะเกจดความเสยยหายลดลง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 59 / 818



PS65019956 : ทดองเทททยวตามวมถท ทวารวดทมมทงหลลา เมชองฟปาแดดสงยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวแบบ One Day Trip โดยสามารถจองผชานระบบทพจง

แบบออนไลนฑและจคดบรจการนพกทชองเทยพยว

การนนา QR Code มาประจนาแตชละจคดทชองเทยพยวเพพพอบอกเลชาความ และการประชาสพมพพนธฑ

แหลชงทชองเทยพยว     เมพองฟปาแดดสงยางเพพพอยกระดพบและใหขนพกทชองเทยพยวไดขเรยยนรลข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มายาม ทราเวล

รายละเอทยด : รพบนพกทชองเทยพยว ณ จคดขถจนรถซาเลขงนนาเทยพยวทยพลานจอดรถหนขาพระธาตคยาคล  

ชมวจวคลเมพองฟปาแดดสงยาง ถชายภาพ พรขอมมยตคดบรจการเชชาบลชาธคงหนขาลานพระธาตคยาคล 

โดยลลกคขาสามารถขอพรพระธาตคยาคลผชานชชองทางออนไลนฑไดขเพพพอสรขางความดถงดลด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.รพบนพกทชองเทยพยวมาทยพจคดยรจการธคงเพพพอขอพรพระธาตคยาคล

2.นนานพกทชองเทยพยวเยยพยมชมกจจกรรมทนาธคง DIY โดยชคมชน

3.นพพงรถซาเลขงทยพจคดบรจการและพาชมรอบคลเมพองฟปาแดดสงยาง

4.Bike for Health to travel เมพองฟปาแดดสงยาง

5.One day Trip  ไป-กลพบ วพนเดยยวกพเทยพยวไดข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,700

หนขา 60 / 818



PS65008888 : สบสดรมงไหมผสมนนนาผบนง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมรลปทรงของสบลช

ออกแบบและพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

เพจพมชชองทางออนไลนฑในการจพดจนาหนชาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชรพงไหมผสมนนจาผถจง

รายละเอทยด : ปรพบรลปทรงสบลชใหขหลากหลายและพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขเปปนมจตรกพบสจพงแวด

ลขอม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.เนจนยาง อ.คนามชวง จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนผลจตภพณฑฑผขาทอและปลลกหมชอนเลยจยงไหมบขานโคกหลพก7

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเนจนยาง อนาเภอคนามชวง จพงหวพดกาฬสจนธคฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตจากรพงไหมธรรมชาตจผสมนนจาผถจงและวจตามจน B3 ชชวยในการบนารคงผจวหนขาและผจวกายใหข

กระจชางใส นอกจากนยจยพงออกแบบและพพฒนาโลโกข บรรจคภพณฑฑ ใหขเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม ดขวย

การใชขตรายางปปจ มโลโกข ประหยพดตขนทคนและสามารถใชขบรรจคภพณฑฑทยพเปปนถคงผขาไดขตชออยก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,100

หนขา 61 / 818



PS65012240 : หมอนขมตโคกสะอาดเพชทอจมดจนาหนดายบนตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสชงเสรจมการขายแบบออนไลนฑ

การออกแบบโลโกข

การออกแบบลายใหมชๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หมอนขจตโคกสะอาด

รายละเอทยด : หมอนขจดเปปนภลมจปปญญาทของถจพน ซถพงเปปนการรพกษาวพฒนธรรมทางหพตถกรรม 

ทยพสพบทอดจากรคชนสลชรคชนผลกพพนกพบการดนารงวจถยชยวจตวพฒนธรรมประเพณยของคนไทยชาวอยสาน

โดยทพพวไป เปปนของใชขในครพวเรพอนหรพอปปจจพยสยพ สนาหรพบหนคนนอน ผลจตจากผขาลายขจดทอมพอ

จากผขาฝปาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏมหาสารคาม

ต.โคกสะอาด อ.ฆของชพย จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ผลจตภพณฑฑทของถจพนโคกสะอาด

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

หมอนขจดโคกสะอาดมยการออกแบบทยพโดดเดชน ประณยตแบบแฮนดฑเมด ดขวยชชางฝปมพอคคณภาพ 

และใชขวพตถคดจบคคณภาพ  จนาหนชายผชานชชองทางทพจงหนขารขาน และเพจพมชชองทางออนไลนฑ  คพอ 

Facebook, Instargram

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 62 / 818



PS65012458 : กระเปปาผลาทนามชอโคกสะอาดเพชทอจมดจนาหนดายบนตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสชงเสรจมการขายบน online faform

การออกแบบมาตรฐานผลจตภพณฑฑกระเปปาผขา

การออกแบบลายและโลโกขผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาผขาโคกสะอาด

รายละเอทยด : กระเปปาผขาดจบของพรยเมยพยม กระเปปาพรยเมยพยม ถคงผขาพรยเมยพยม สกรยนโลโกข ปปกโล

โกข ไดขตามตของการ รพบออกแบบตามความตของการของลลกคขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏมหาสารคาม

ต.โคกสะอาด อ.ฆของชพย จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กระเปปาผลจตภพณฑฑชคมชนโคกสะอาด

ออนไลนฑ : 

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

=true

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กระเปปาผขาสามารถใชขไดขนานกวชาการใชขถคงพลาสตจ (วพสดคทยพเปปนมลพจษตชอสจพงแวดลขอม) ดพงนพจน

การสรขางธครกจจเกยพยวกพบกระเปปาผขาโคกสะอาดขถจนมาใหขเปปนทยพรลขจพกและนนาไปใชขอยชางแพรชหลาย 

ลดการใชขวพสดคทยพเปปนพจษตชอสจพงแวดลขอม ผชานชชองทางออนไลนฑ คพอ Facebook, IG

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 63 / 818



PS65026415 : หดมสไบเทททยวไทญลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยการประชาสพมพพนธฑผชานแฟนเพจ Facebook เพพพอเสนอแหลชงทชองเทยพยวใหขทคกคนไดขรลขจพก

การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกและมยผลขคนสนใจมากขถจน

มยการรชวมดขวยชชวยกพนกพบภาครพฐและภาคประชาชนในการสรขางทพศนคตจในการพพฒนาแหลชง

ทชองเทยพยวใหขคนในชคมชนเกจดรายไดข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หชมสไบเทยพยวไทญขอ

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวเชจงอนครพกวพฒนธรรมถจพนไทญขอ ทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจเเละ

เศษรฐกจจ ทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.กคดจจก อ.ทชาคพนโท จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การวางแผนระยะสพจน การทชองเทยพยวในเชจงวพฒนธรรม ธรรมชาตจและเศรษฐกจจ แบบยพพงยพน โดย

ทนาการประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวทยพเรามยใหขเปปนทยพรลขจพกแกชนพกทชองเทยพยว การทนาวยดยทพศนฑนนา

เสนอแหลชงทชองเทยพยวแตชละทยพ ทนาการเผยแพรชทางสพพอออนไลนฑ และแผนระยะยาวเราจะสรขางการ

รพบรลขเกยพยวกพบแหลชงทชองเทยพยว เพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกในกลคชมนพกทชองเทยพยวภายในประเทศเพจพมขถจน 30% 

ภายใน 3 ปปดนาเนจนงาน และอาศพยการรยวจวจากนพกทชองเทยพยวทยพเคยมาเทยพยวในการขยายตลาด

เครพอขชายของกลคชมนพกทชองเทยพยวเอง โดยตพจงเปปามยนพกทชองเทยพยวมาใชขบรจการเพจพมปปละ 5%

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 14,985

หนขา 64 / 818



PS65015175 : การปรมบภสมมทมศนฑสถานทททการผลมตและสถานทททจนาหนดายผลมตภมณฑฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรม Picsart ในการออกแบบพพจนทยพในการเปลยพยนภลมจทพศนฑ

ใชขเทคโนโลยยในการออกแบบปปาย

ใชขเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการปรพบเปลยพยนภลมจทพศนฑสถานทยพ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : -

รายละเอทยด : ภลมจทพศนฑบรจเวรจนาหนชายสจนคขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.ดงสมบลรณฑ อ.ทชาคพนโท จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ชาวบขานสชวนใหญชในพพจนทยพตนาบลดงสมบลรณฑมยการจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑของชคมชน แตชสาถานทยพ

จพดจนาหนชายยพงไมชดถงดลดใจลลกคขานพก ทยม U2T ตนาบลดงสมบลรณฑจถงจะปรพบปรคงภลมจทพศสถานทยพจพด

จนาหนชายใหขนชาสนใจมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 65 / 818



PS65007995 : การพมฒนาการแปรรสปสมชนไพรพชนนบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสกพดนนจามพนจากสมคนไพรใหขมยความบรจสคทธจดมากขถจน

การใชขสพพอออนไลนฑในการสชงเสรจมการตลาด

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บาลฑมสมคนไพร

รายละเอทยด : บาลฑมสมคนไพรผสานสารสกพดจากสมคนไพรทของถจพน ใหขกลจพนหอม ชชวยบรรเทา

อาการเคลพด ขพด ยอก แมลงสพตวฑกพดตชอย ผด ผพพนคพน บรรเทาอาการวจงเวยยนศยรษะ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.สายนาวพง อ.นาคล จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมวจสาหกจจชคมชนแปรรลปสมคนไพร smile community

ออนไลนฑ : Smile Community      

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment - กลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคตะวพนออกเฉยยงเหนพอ และอาศพยอยลชในชคมชน 

ไมชจนากพดเพศ โดยมยชชวงอายค 45 ปปขถจนไป และกลคชมลลกคขาทยพใหขความสนใจในสคขภาพ

Customer Relationships – มยโปรโมชพพนใหขกพบลลกคขา มยการตจดตามหลพงการขาย

Channels – จพดจนาหนชายผชาน เพจ Facebook กลคชมวจสาหกจจชคมชน

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ ชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอยกลขามเนพจอ 

อาการวจงเวยยนศยรษะ แมลงสพตวฑกพดตชอย และมยความปลอดภพย เพราะผลจตจากสมคนไพร

ธรรมชาตจ 100%

Key Activities - กระบวนการผลจต เรจพมจากการปลลกสมคนไพรอจนทรยยฑ ไมชมยการใชขสารเคมยใน

การดลแลตลอดจนถถงการเกพบเกยพยว และการผลจตทยพปลอดภพย 100% จากกลคชมวจสาหกจจชคมชน

Key Resources – ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย สมคนไพรพพจนบขานปลอดสารพจษ โดย

สมาชจกกลคชมวจสาหกจจชคมชน Smile Community

Key Partners – สมาชจกกลคชมสมคนไพรในชคมชน

Cost Structure – เงจนลงทคนของสมาชจกในกลคชม 

คชาวพตถคดจบ คชาแรงงาน คชาบรรจคภพณฑฑ 

Revenue Streams – รายไดขจากการขายสจนคขาทยพกลคชมวจสาหกจจชคมชนและชชองทางจนาหนชาย

ผชานทางออนไลนฑ รวมทพจงการออกบลธงานตชางๆ รชวมกพบภาครพฐและเอกชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,500

หนขา 66 / 818



PS65019176 : วทอารฑทมวรฑภสปอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ภาพถชายเสมพอนจรจงดขวยกลของ 360 องศา

โปรแกรมสนาหรพบตชอภาพ 360 ใหขสามารถเดจนทพวรฑเสมพอนจรจงไดข

virtual reality tour online ผชานเวพบไซดฑทยพรองรพบ หรพอแอพพจเคชพพนทยพรองรพบ เชชน Google 

street view

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ภาพถชายทพวรฑเสมพอนจรจง วยอารฑภลปอ

รายละเอทยด : บรจการอนานวยความสะดวกบนสพพออนไลนฑ และโซเชยยล ดขวยการผลจตภาพถชาย

เสมพอนจรจง 360 องศา ประกอบกพบมยโปรแกรมทชองเทยพยวอยชางนขอย 1 โปรแกรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.ภลปอ อ.เมพองกาฬสจนธคฑ จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หนองแวงภลปอโฮมสเตยฑ บขานนของภลมจ โฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : U2T ภลปอ @phuporkarasin

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. เพพพอยกระดพบเทคโนโลยยสพพอการทชองเทยพยวชคมชน โดยสพพอสามารถเขขาถถงผลขทยพใชขไดขทคกเพศทคกวพย 

2. สามารถใหขคนในชคมชนเรยยนรลขและตชอยอดไดขดขวยตพวเอง

3. สรขางรายไดขเพจพมเตจม ดขวยการคจดคขนโปรแกรมทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 4,500

หนขา 67 / 818



PS65025828 : ยกระดมบรายไดลชชมชนไดโนเสารฑดลวยแพคเกจการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขโซเชยยลมยเดยยในการ สพพอสาร โฆษณา ประชาสพมพพนธฑกพบลลกคขา

การออกแบบแพคเกจบรจการทชองเทยพยวเพพพอสคขภาพใหขสอดคลของกพบอพตลพกษณฑของชคมชน

การใชขความรชวมมพอกพบชคมชน และหนชวยงานทของถจพน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Dino Travel ทชองเทยพยววจถยใหมช ใสชใจสคขภาพ

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยวและบรจการเพพพอสคขภาพทพจงดขานรชางกายและจจตใจ ดขวยการ

บรจการอาหารทยพดยตชอสคขภาพ โฮมสเตยฑสคขภาพ และมยกจจกรรมเกยพยวกพบสคขภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยกาฬสจนธคฑ

ต.โนนบครย อ.สหพสขพนธฑ จ.กาฬสจนธคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ถนนไดโนโรด

ออนไลนฑ : dino travel

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ผลขคนหพนมาใสชใจสคขภาพมากขถจน เพราะมยโรคภพยไขขเจพบเกจดขถจนมากมาย เราจถงเหพนโอกาสทยพจะดถง

ดลดนพกทชองเทยพยวทยพรพกสคขภาพใหขมาเทยพยวทยพตนาบลโนนบครย โดยการออกแบบแพคเกจบรจการทชอง

เทยพยวเพพพอสคขภาพใหขสอดคลของกพบอพตลพกษณฑของชคมชน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 68 / 818



PS65026088 : สชขภาพดททดทคลองลาน BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนจคการนวดเทขา

สลตรสมคนไพรดลแลสคขภาพ

ออกแบบตราสจนคขาและการใหขบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สโลวฑไลฟฟคลองลาน

รายละเอทยด : สชงเสรจมและยกระดพบการบรจการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ ภายในตนาบลคลองลาน

พพฒนา ประกอบดขวยบรจการ 3 รลปแบบ ดพงนยจ - บรจการนวดฝปาเทขา- บรจการอบสมคนไพร- 

บรจการเชชาชคดชนเผชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

11 คน 8 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.คลองลานพพฒนา อ.คลองลาน จ.กนาแพงเพชร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นายอะชพชฐฑ อนพนอพครเดชะ 75 หมลช 15 คลองลานพพฒนา คลองลาน กนาแพงเพชร  T. 

0929379623

ออนไลนฑ : FB: Slowlife Khlonglan

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ธครกจจบรจการเชจงสคขภาพของตนาบลคลองลานพพฒนา เรจพมเปปดใหขบรจการใน ปป 2563 โดยมยการใหข

บรจการนวดแผนไทย บรจการเชชาชคดถชายภาพชนเผชา ณ นนจาตกคลองลาน ซถพงเปปนธครกจจทยพใหข

บรจการแกชนพกทชองเทยพยวมยความสนาคพญตชอการสรขางรายไดขและยกระดพบเศรษฐกจจของชคมชน อยก

ทพจงเปปนธครกจจทยพสชงเสรจมการขายผลจตภพณฑฑของชคมชน เปปนสชวนหนถพงในการขพบเคลพพอนเศรษฐกจจ

ของประเทศ ธครกจจทยพสรขางรายไดขเขขาสลชประเทศ (Product of Excellence) จะมย 3 ธครกจจหลพก คพอ 

ธครกจจบรจการทางการแพทยฑ ธครกจจผลจตภพณฑฑสคขภาพและสมคนไพรไทย และธครกจจบรจการสชง

เสรจมสคขภาพ ซถพงไดขแกช บรจการนวดไทยและสามารถนนาทรพพยากรในชคมชนมาสรขางมลลคชาเพจพมกชอ

ใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด ทยมงาน U2T รชวมกพบหนชวยงานภาครพฐ ภาคเอกชน สชงเสรจมและยกระดพบ

การบรจการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ เพพพอพพฒนาการใหขบรจการ สรขางรายไดขใหขกพบชคมชนและยก

ระดพบการทชองเทยพยวของตนาบลคลองลานพพฒนาใหขมยความตชอเนพพอง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 69 / 818



PS65002483 : สดงเสรมมการทดองเทททยววมดถนนาเขาพระ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Social media ในการอพพเดทคลจปวจดยโอ

โปรแกรมตพดตชอคลจปวจดยโอ

อคปกรณฑในการถชายทนาวจดยโอนนาเสนอขขอมลลเชจงลถกของวพดถนจาเขาพระ เชชน กลของวจดยโอ 

โทรศพพทฑมพอถพอ คอมพจวเตอรฑสนาหรพบตพดตชอคลจปวจดยโอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดถนจาเขาพระ Tham khao phra temple

รายละเอทยด : วพดถนจาเขาพระเกจดจากการบลรณาการของเจขาอาวาสองคฑปปจจคบพน จคดประสงคฑ

ทยพบลรณะเพราะตของการอนครพกษฑเขาหจนอชอนทยพเปปนเอกลพกษณฑ ควรทนาเปปนแหลชงทชองเทยพยว

แหลชงเรยยนรลขทางธรรมชาตจ จถงควรประชาสพมพพนธฑเชจงลถกใหขเปปนทยพรลขจพกและสนใจ โดยทนาคลจปวย

ดยโอลงสพพอโซเชยยล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.ถนจากระตชายทอง อ.พรานกระตชาย จ.กนาแพงเพชร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดถนจาเขาพระ ม.10 ต.ถนจากระตชายทอง อ.พรานกระตชาย จ.กนาแพงเพชร 

082-4077644

ออนไลนฑ : วพดถนจาเขาพระ ต.ถนจากระตชายทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วพดถนจาเขาพระเปปนสถานทยพทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม ทยพงดงามมาก ถขาผลขทยพรพกสงบ รพกธรรมชาตจรพก

ในความเปปนชนบท จถงอยากพพฒนาใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกของผลขทยพชอบสถานทยพ

ทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม นพกรยวจว ยลทลปเบอรฑ  ไปเทยพยวชมสพกครพจง จะรลขสถกวชาคคขมคชามากทยพสคด  ผลขเขขา

รชวมโครงการ U2T ถนจากระตชายทองจถงอยากสนพบสนคนวพดถนจาเขาพระใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวอพน

ทรงคคณคชาทางวพฒนธรรมทพจงทางออฟไลนฑ และออนไลนฑ ทคกชชองทาง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 19,000
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PS65019266 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (คลองแมด

ลาย)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คลชมพอแนะนนาการทชองเทยพยวจคดชมวจวผาหจนชขางดอยลพบงา

Drone Photography

คชาพจกพด GPS การทชองเทยพยว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผาหจนชขางดอยลพบงา

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวเทยพยวชมธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.คลองแมชลาย อ.เมพองกนาแพงเพชร จ.กนาแพงเพชร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นายจตครงคฑ นจนแสง  เบอรฑโทร 094-7196185

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลคลองแมชลาย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สถานทยพทชองเทยพยวหจนผาชขางดอยลพบงาตนาบลคลองแมชลาย มยความนชาสนใจเปปนเขตปปาชคมชน

บขานปางเรพอซถพงมยลพกษณะเดชนของหจนขนาดใหญชคลขางหลพงชขาง สามารถมองเหพนทจวทพศนฑ พพจนทยพ

จากดขานลชาง เปปนการทชองเทยพยวอยกประเภทหนถพงทยพไดขรพบความนจยจากนพกทชองเทยพยวแบบทยพตของ

ผจญภพยเพราะการทชองเทยพยวรลปแบบนยจเปปนการทขาทายนพกทชองเทยพยวเปปนอยชางมาก จถงอยาก

ประชาสพมพพนธฑผาหจนชขางดอยลพบงาใหขเกจดเปปนแหลชงทชองเทยพยวใหมช

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65002485 : สบสดจากกลลวยไขด ตนาบลสระแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองเปปาลมรขอน

สลตรการทนาสบลช

เครพพองซยลสลญญากาศ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชกลขวยไขช KIN BANA

รายละเอทยด : สชวนผสมสบลชกลขวยไขช : นนจามพนมะพรขาว ทานาคา ฟปกขขาว ขมจจนและกลขวยไขช

สรรพคคณ: ชชวยบนารคงผจว และฟฟจ นฟลผจวทยพหยาบกรขาน ใหขเรยยบเนยยน ลดสจว ผจวนคชม ชคชมชพจน นชา

สพมผพส และปปองกพนการเกจด ฝปา กระ จคดดชางดนา ปรพบสภาพผจวใหขกระจชางใสขถจนอยชางเปปน

ธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.สระแกขว อ.เมพองกนาแพงเพชร จ.กนาแพงเพชร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นส. อพญชลยพร แสงเอยพยม73/1 หมลช 8 ต.สระแกขว อ.เมพอง จ.กนาแพงเพชร 

0902742976

ออนไลนฑ : FB: ประชาสพมพพนธฑตนาบลสระแกขว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมวจสาหกจจชคมชนบขานกลขวย6250  มยการแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑหลายผลจตภพณฑฑ โดยแปรรลป

จากผลผลจตทางการเกษตรทยพมยอยลชในชคมชน มาเปปน ผลจตภพณฑฑตชาง ๆ เชชน สบลชกลขวยไขช ทยพมยการ

วางจนาหนชายแลขว แตชประสบปปญหาเรพพองภาพลพกษณฑการจดจนา และมยการพพฒนาสลตรสบลชทยพใชขผล

ผลจตทางการเกษตรในทของถจพนทยพไมชมยมลลคชา มาสรขางเปปนผลจตภพณฑฑใหมช คพอ สบลชสารสกพดจากใบ

ฝรพพง ในรลปแบบกขอน แตชกพพบปปญหาในเรพพอง ของความนจยมของลพกษณะของการใชขงาน ทยพตของ

การความสะดวก สบาย พกพาไดขและจพดเกพบไดขงชาย  จถงนนาสลชการพพฒนาเปปนผลจตภพณฑฑสบลชเหลว

สลตรสารสกพดใบฝรพพง ทยพเปปนอยกทางเลพอกใหขกพบผลขอคปโภคสบลช  ซถพงจากการทยพทยมงาน U2T ไดขลงไป

สพมภาษณฑผลขประกอบการชคมชนของกลคชมวจสาหกจจชคมชนบขานกลขวย6250 เกยพยวกพบปปญหาดพง

กลชาว จถงมยแนวความคจดการพพฒนารชวมกพบกลคชมวจสาหกจจบขานกลขวย6250 ในเรพพองของการออก

แบบตราสพญลพกษณฑ (โลโกข) ใหขเปปนทยพจดจนาสามารถเปปนแบรนดฑของผลจตภพณฑฑของกลคชม และตพว

บรรจคภพณฑฑหยบหชอ ทยพรพกษาคคณภาพของตพวผลจตภพณฑฑสบลชในรลปแบบตชาง ๆ ทพจง แบบกขอนและแบบ

เหลว ใหขมยความสวยงาม เหมาะสมกพบสภาพการใชขงาน รวมถถง มาตรฐานความปลอดภพย ของผลข

บรจโภคซถพงแนวโนขมเรพพองทางการตลาดของการใชขผลจตภพณฑฑสมคนไพร หรพอผลจตภพณฑฑจากการ

แปรรลปจากผลผลจตทางการเกษตรเรจพมมยความนจยมมากขถจน เพราะประชาชนเรจพมหพนมาใสชใจ

เรพพองของการรพกษาสคขภาพ โดยหลยกเลยพยงสารเคมย จถงเปปนแนวโนขมของการทยพจะจนาหนชาย

ผลจตภพณฑฑทยพแปรรลปจากธรรมชาตจ ไดขดยกวชาผลจตภพณฑฑทยพผลจตจากโรงงาน ทยพอาจจะมยอราคาทยพ

ถลกกวชา แตชมยสรรพคคณทยพแตกตชางกพน โดยมคชงเนขนเปปาหมายชชวงอายค 20-40 ปปขถจนไปเปปนกลคชม 

ชชวงอายคนยจมยพฤตจกรรมในการเลพอกซพจอผลจตภพณฑฑทยพทนามาจากสมคนไพร เพพพอตของการหลยกเลยพยง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 712
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PS65017284 : แผดนประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยง ตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

1. มยการออกแบบแผชนประคบใหขเหมาะกพบสพดสชวนทยพจะประคบเพพพอบรรเทาอาการปวดเมพพอย 

เชชน เขชา หลพง ไหลช ทยพมยรลปแบบทยพแตกตชางกพนออกไปเพพพอสะดวกในการใชขงานแตชยพงคง

ประสจทธจภาพของสรรพคคณทางยาสมคนไพร

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผชนประคบสมคนไพรชชองลม

รายละเอทยด : แผชนประคบสมคนไพรชชองลม สรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมพพอย คลายกลขาม

เนพจอ แกขฟกชนจา แกขเคลพดขพดยอก ไดขอยชางเฉพาะจคด ตรงจคดทยพมยอาการปวดเมพพอย และมยระยะ

เวลาในการใชขการประคบทยพสพจนลงกวชาลลกประคบแบบเดจม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

ต.ชชองลม อ.ลานกระบพอ จ.กนาแพงเพชร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผชนประคบสมคนไพรชชองลม สรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมพพอย คลายกลขามเนพจอ แกขฟกชนจา แกข

เคลพดขพดยอก ไดขอยชางเฉพาะจคด ตรงจคดทยพมยอาการปวดเมพพอย และมยระยะเวลาในการใชขการ

ประคบทยพสพจนลงกวชาลลกประคบแบบเดจม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 28,000

หนขา 73 / 818



PS65014673 : HSBCG : การพมฒนาการบรมการทดองเทททยว ตนาบลดสนสาด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรมตพดตชอเปปนเคใชขกลของเปปนเครพพองมพอในการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑในรลปแบบ 

VDOรพพองมพอในการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑในรลปแบบ VDO เพพพอใหขเกจดความนชาสนใจในการ

นนาเสนอ

ใชขกลของเปปนเครพพองมพอใใชขโปรแกรมตพดตชอเปปนเครพพองมพอในการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑในรลป

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาการบรจการทชองเทยพยว ณ ลานคอม ตนาบลดลนสาด

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 2,500 บาท/คน (สนาหรพบ 2 วพน 1 คพน) ณ เปปนพพจนทยพราบบนภลเขา เปปน

จคดยคทธศาสตรฑทยพสามารถมองเหพนพพจนทยพในตนาบลดลนสาดเปปนวงกวขาง ชชองหจนแตก เสขนทาง

เดจนธรรมชาตจ ผาชมวจว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.ดลนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รยวจวดลนสนาด

ออนไลนฑ : รยวจวดลนสนาด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพจนทยพดลนสาด เปปนพพจนทยพราบบนภลเขา เปปนจคดยคทธศาสตรฑทยพสามารถมองเหพนพพจนทยพในตนาบลดล

นสาดเปปนวงกวขาง ชชองหจนแตก เสขนทางเดจนธรรมชาตจ ผาชมวจว จถงสนใจในการพพฒนาพพจนทยพ

ตนาบลดขานการทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 4,990

หนขา 74 / 818



PS65017313 : HSBCG : การพมฒนาการบรมการทดองเทททยว ตนาบลหลวยยาง (มมคคชเทศกฑนลอย)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application Line

Facebook

Instagram

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาการบรจการทชองเทยพยว วนอคทยานนนจาตกบบาหลวง

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 3,750 บาท/คน (สนาหรพบ 2 วพน 1 คพน)ดขวยพพจนทยพตนาบลหขวยยาง มย

ความสนใจประเดพนในการพพฒนาพพจนทยพตนาบลดขานการบรจการชคมชน การพพฒนาศพกยภาพ 

เสรจมสรขางทพกษะความรลขดขานภาษาอพงกฤษใหขแกชเดพก พพฒนาทพกษะการพลด การอชานออกเสยยง 

รวมไปถถงการสพพอสารดขานภาษา คาด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.หขวยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขวยพพจนทยพตนาบลหขวยยาง มยความสนใจประเดพนในการพพฒนาพพจนทยพตนาบลดขานการบรจการชคมชน 

การพพฒนาศพกยภาพ เสรจมสรขางทพกษะความรลขดขานภาษาอพงกฤษใหขแกชเดพก พพฒนาทพกษะการพลด 

การอชานออกเสยยง รวมไปถถงการสพพอสารดขานภาษา คาดหวพงวชาจะสามารถนนาไปตชอยอดใหขเกจด

ประโยชนฑไดข ตพวอยชางการสชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยว วนอคทยานนนจาตกบบาหลวง สชงเสรจมเดพกและ

เยาวชนในพพจนทยพใหขใชขเวลาวชางใหขเกจดประโยชนฑรวมไปถถงทนาคลจปประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว 

พรขอมตชอยอดในการจพดทนา  แพพกเกจทชองเทยพยว สนาหรพบกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพสนใจมาเทยพยวสถานทยพ

พพกผชอนหยชอนใจทางธรรมชาตจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 37,500

หนขา 75 / 818



PS65017325 : HSBCG : การพมฒนาการบรมการทดองเทททยว ตนาบลหลวยยาง (สชทอประชาสมมพมนธฑ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application Line

Facebook

Instagram

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาการบรจการทชองเทยพยว วนอคทยานนนจาตกบบาหลวง

รายละเอทยด : 1 แพพกเกจ 3,750 บาท/คน (สนาหรพบ 2 วพน 1 คพน)ดขวยพพจนทยพตนาบลหขวยยาง มย

ความสนใจประเดพนในการพพฒนาพพจนทยพตนาบลดขานการบรจการชคมชน การพพฒนาศพกยภาพ 

เสรจมสรขางทพกษะความรลขดขานภาษาอพงกฤษใหขแกชเดพก พพฒนาทพกษะการพลด การอชานออกเสยยง 

รวมไปถถงการสพพอสารดขานภาษา คาดห

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.หขวยยาง อ.กระนวน จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขวยพพจนทยพตนาบลหขวยยาง มยความสนใจประเดพนในการพพฒนาพพจนทยพตนาบลดขานการบรจการชคมชน 

การพพฒนาศพกยภาพ เสรจมสรขางทพกษะความรลขดขานภาษาอพงกฤษใหขแกชเดพก พพฒนาทพกษะการพลด 

การอชานออกเสยยง รวมไปถถงการสพพอสารดขานภาษา คาดหวพงวชาจะสามารถนนาไปตชอยอดใหขเกจด

ประโยชนฑไดข ตพวอยชางการสชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยว วนอคทยานนนจาตกบบาหลวง สชงเสรจมเดพกและ

เยาวชนในพพจนทยพใหขใชขเวลาวชางใหขเกจดประโยชนฑรวมไปถถงทนาคลจปประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว 

พรขอมตชอยอดในการจพดทนา  แพพกเกจทชองเทยพยว สนาหรพบกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพสนใจมาเทยพยวสถานทยพ

พพกผชอนหยชอนใจทางธรรมชาตจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 37,500

หนขา 76 / 818



PS65011213 : โครงการยกระดมบเศรษฐกมจการทดองเทททยวสทเขทยว ดลวย BCG Model

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสพพอสารประชาสพมพพนธฑผชานทางออนไลนฑ

การจพดทนาวจดยทพศนฑ

การจพดทนา content

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ความสคขทยพสคขสมบลรณฑ

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน อาทจ นนจาตกสารจกา นนจาตกธารสวรรคฑ ฝายคคมหมลม 

วพดและศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเกษตร โดยการสรขางการรพบรลขจากการทนา Content Marketing 

and Digital Marketing กลยคทธฑทางการตลาดทยพเนขนการสรขางสรรคฑและนนาเสนอสจพงทยพมย “

คคณคชา” และสอดคลของกพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.โนนสมบลรณฑ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สคขสมบลรณฑ

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การ PR ภายใตข Concept "ความสคข..ทยพสคขสมบลรณฑ"  ซถพงมยพรขอมดขวยธรรมชาตจ นนจาตก หขวย และ

หพตถกรรมเชชนการทอเสพพอ ทอผขา ซถพงเปปนเอกลพกษณฑทยพนชาสนใจ และยพงตจดภลเกขาภลพานคนา อยก

ดขวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 80,000

หนขา 77 / 818



PS65009501 : วงกลองยาว ตนาบลบลานขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ศถกษาสพพอประกอบการแสดง จพงหวะ การแสดงรลปแบบใหมช

ศถกษาจพงหวะดนตรยจพงหวะใหมช นนามาผสมผสานใหขเขขากพบการแสดงในปปจจคบพน

เครพพองดนตรยเสรจมเพพพอสรขางจพงหวะใหมช

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลคชมกลองยาว ตนาบลบขานขาม

รายละเอทยด : ใหขบรจการ การแสดงกลองยาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.บขานขาม อ.นนจาพอง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บอกตชอ

ออนไลนฑ : U2T บขานขาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การแสดงกลองยาว เปปนการละเลชนดนตรยพพจนบขานของภาคอยสาน กจจกรรมทยพแสดงถถงศพกยภาพ

ของผลขนนาและสมาชจกชคมชนและหากมยกจจกรรมรพพนเรจง งานประเพณยตชางๆของชคมชน กพจะมย

โอกาสไดขรพบใชขสพงคมโดยการแสดง เพพพอสนพบสนคนในกจจกรรมหมลชบขานตชอไป จถงเกจดความสนใจทยพ

จะพพฒนาตชอยอดกระบวนทชา จพงหวะตชางๆการเคลพพอนไหว เพจพมความสนคกสนาน บรรยากาศของ

การแสดงใหขเขขากพบยคคสมพยใหมชผนวกการเเสดงกลองยาวทยพเคยมยอยลชแลขวกพบกลคชมอนครพกษฑดพจง

เดจมใหขเกจดความนชาสนใจมากยจพงขถจนและมยโอกาสสรขางกจจกรรมกระชพบความสพมพพนธฑระหวชางคน

รคชนใหมชทยพสนใจกพบกลคชมอนครพกษฑดพจงเดจมเพพพอสพบสานวพฒนธรรมตชอไป

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 78 / 818



PS65014797 : ชาสมชนไพรตนาบลสะอาด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยในการผลจตภพณฑฑสะอาด ปลอดภพย และการแปรรลปผลจตภพณฑฑใหขมยอายคการเกพบ

รพกษาไดขนาน ยจพงขถจน

องคฑความรลขการผลจตสมคนไพรแหขงชงดพพม สคขลพกษณะทยพเหมาะสมในการผลจต รวมทพจงการ

ตรวจหาสจพงปนเปฟจ อน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑชาสมคนไพรชงดพพม

รายละเอทยด : ชาสมคนไพรผพกพพจนบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.สะอาด อ.นนจาพอง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลสะอาด อนาเภอนนจาพอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.1 จคดแขพง 

- การนนาเทคโนโลยยและนวพตกรรมมาใชขสรขางคคณภาพและคคณคชาของสมคนไพรในตนาบล 

- การแปรรลปสมคนไพรเปปนแคปซลล

- ผชานมาตรฐานตาม (มผช) กนาหนด

1.2 จคดอชอน

- เปปนธครกจจทยพกนาลพงเรจพมตขนในการจพดทนาและการรวมกลคชม

- ยพงไมชมยประสบการณฑในการผลจต

- ตราสจนคขาของกจจการยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของผลขบรจโภคมากนพก เนพพองจากยพงไมชมยการโฆษณาและ

ประชาสพมพพนธฑใหขผลขบรจโภครพบรลขเทชาทยพควร

- กจจการมยการดนาเนจนการในลพกษณะ Labor Intensive ทนาใหขการเพจพมกนาลพงแรงงาน และกนาลพง

การผลจต

เปปนไดขยาก

- สถานทยพผลจตสจนคขาอยลชในทยพพพกอาศพยของชคมชน ทนาใหขเกจดขขอจนากพดในดขานการขยายกนาลพงการ

ผลจต

เปปาหมายของสจนคขา

สมคนไพรผพกพพจนบขานเชชน

ใบยชานาง ฟปาทะลายโจร ฯลฯ สามารถปลลกไดขตามรจมรพพวบขานและสวน

- ประชาชนทยพวชางงานและผลขสลงอายคสามารถปลลกสมคนไพรผพกพพจนบขานใบยชานางไดข

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 79 / 818



PS65014886 : นวดไทยสไตลฑอมสาน (ตนาบลสะอาด)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาคคณภาพและมาตรฐานของนวดไทยสไตลฑอยสาน

อบรมทพกษะการนวดใหขเปปนมพออาชยพ โดยอาจารยฑผลขเชยพยวชาญจากสาขาวจชากายภาพบนาบพด 

คณะเทคนจคการแพทยฑ มหาวจทยาลพยขอนแกชน และวจทยากรจากชมรมนวดไทยและสปา

จพงหวพดขอนแกชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวดไทยสไตลฑอจสาน By SA-AT

รายละเอทยด : นวดไทยสไตลฑอจสานและการนวดขจดอยสาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.สะอาด อ.นนจาพอง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลสะอาด อนาเภอนนจาพอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

.การวจเคราะหฑสถานการณฑธครกจจ (SWOT Analysis)

1.1 จคดแขพง 

- นวดไทยสไตลฑอยสาน มยการนนาเทคโนโลยยและนวพตกรรมใหมชมาใชข

- การอนครพกษฑการนวดขจดอยสานตามภลมจปปญญาทของถจพนอจสาน

- ไดขรพบการฝฝกจากผลขทยพมยความรลขความเชยพยวชาญจากทางคณะเทคนจคการแพทยฑ มหาวจทยาลพย

ขอนแกชน

1.2 จคดอชอน

- เปปนธครกจจทยพกนาลพงเรจพมตขนในการจพดทนาและการรวมกลคชม

- ยพงไมชมยประสบการณฑในการผลจต

- ตราสจนคขาของกจจการยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของผลขบรจโภคมากนพก เนพพองจากยพงไมชมยการโฆษณาและ

ประชาสพมพพนธฑใหขผลขบรจโภครพบรลขเทชาทยพควร

- กจจการมยการดนาเนจนการในลพกษณะ Labor Intensive ทนาใหขการเพจพมกนาลพงแรงงาน และกนาลพง

การผลจต

เปปนไดขยาก

- สถานทยพผลจตสจนคขาอยลชในทยพพพกอาศพยของชคมชน ทนาใหขเกจดขขอจนากพดในดขานการขยายกนาลพงการ

ผลจต

1.3 โอกาส

- การนวดไดขรพบความนจยมจากผลขคนมาโดยตลอดทนาใหขมยผลขทยพสนใจนวดอยชางสมนพาเสมอ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 80 / 818



PS65003966 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑและการทดองเทททยวพชนนทททโคกงาม (การพมฒนาและเผยแพรดตลนแบบ

การทดองเทททยวตนาบลโคกงาม)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโลกออนไลนฑในการโปรโมทการทชองเทยพยว

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวโคกงาม

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวแบบ 1 เดยฑทรจป ภายในตนาบลโคกงาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.โคกงาม อ.บขานฝาง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จากโครงการ U2T ในเฟสแรกทยพผชานมา คณะโครงการ U2T ตนาบลโคกงาม ไดขมยการสชงเสรจม

การทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลโคกงาม จถงมยแนวคจดทยพจะตชอยอดดขานการทชองเทยพยว คพอ พพฒนาตขน

แบบการทชองเทยพยวแบบ 1 เดยฑทรจป ภายในตนาบลโคกงาม โดยจะมยการเรยยนรลขวพฒนธรรมของคน

ในพพจนทยพ และทนากจจกรรมตชางๆ ภายในแหลชงทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 15,000
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PS65027288 : ผามดาน ทราเวล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คจวอารฑโคด

Google map

Facebook

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผามชานทราเวล

รายละเอทยด : บรจการ : แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว ใหขขขอมลลในผชานทางเพจ facebook ของทยม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.ภลผามชาน อ.ภลผามชาน จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทยพมา : อนาเภอภลผามชานมยแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพสวยงาม รวมไปถถงคาเฟปทยพชชวยอนานวย

ความสะดวกและเพจพมความนชาสนใจใหขแกชพพจนทยพมากขถจน

วจธยการสรขางรายไดขใหขแกชชคมชน : ใหขขขอมลลสถานทยพและบรจการออนไลนฑ ผชาน เพจ U2T ตนาบลภลผา

มชาน เปปนตขน เพพพอกระตคขนการทชองเทยพยวในชคมชนภลผามชาน

ผลจตภพณฑฑและบรจการ : การโปรโมทใหขขขอมลลผชานทางเพจ U2T ตนาบลภลผามชาน และทางโบรชพวรฑ

กลคชมลลกคขา : นพกทชองดทยพยวทยพสนใจทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจและคาเฟปในพพจนทยพตชางๆทพพวประเทศไทย

คคณคชาของบรจการ : นพกทชองเทยพยวไดขขขอมลลและเปปาหมายในการทชองเทยพยว สามารถเขขาถถงสถานทยพ

และบรจการไดขจากการไดขขขอมลลทยพถลกตของชพดเจนจากทางบรจการของทยม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65015303 : โครงการพมฒนาและแปรรสปการเกษตรอมนทรทยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการผลจตทยพใหขไดขมาตรฐาน

เทคโนโลยยการยพดอายคการใชขงาน

เทคโนโลยยการนนาสมคนหลายตพวมาผสมกพน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมสมคนไพรฟปาทะลายโจร

รายละเอทยด : ยาดมฟปาทะลายโจร เปปนยาดมทยพมยเอกลพกษณฑเฉพาะตพว คพอ มยสชวนผสมของฟปา

ทะลายโจร มยสชวนชชวยยพบยพจงการแพรชกระจายของเชพจอไวรพส อพนเปปนสาเหตคของโรคระบาดโค

วจดเบพจองตขนไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.นาชคมแสง อ.ภลเวยยง จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนเพพพอการผลจตและแปรรลปพพชผพกสมคนไพรอจนทรยยฑ อนาเภอภลเวยยง 

จพงหวพดขอนแกชน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลนาชคมแสง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- วจเคราะหฑตลาด ความตของการ คลชแขชง - สจนคขาทดแทน อคปสรรค โอกาส   - พพฒนากระบวนการ

ผลจตใหขมยประสจทธจภาพ   - ปรพบสลตรใหขตรงกลคชมเปปาหมายและความตของการของตลาด   - ปรพบ

บรรจคภพณฑฑ   - ขยายและเพจพมชชองทางจนาหนชายทพจง off-line และ Online

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 15,000
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PS65041172 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลแดงใหญด 

อนาเภอเมชอง จมงหวมดขอนแกดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ

ปปายแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว

ปปายไวนจล

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานทยพทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมบถงหนองกอย

รายละเอทยด : บถงหนองกอยเปปนสถานทยพอยลชในหมลช 9 ตนาบลแดงใหญช มยสจพงศพกดจดสจทธจดทยพ

ประชาชนในชคมชมเคารพนพบถพอคพอศาลปลปยชา ถนนรอบบถงเปปนลลกรพง ซถพงเมพพอมยการพพฒนาเตพม

รลปแบบจะเปปน Landmark ของนพกทชองเทยพยวหรพอเปปนสถานทยพออกกนาลพงกายของประชาชน

ใกลขเคยยงและพชอคขารถเขพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.แดงใหญช อ.เมพองขอนแกชน จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อบต.แดงใหญช

ออนไลนฑ : อบต.แดงใหญช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แหลชงทชองเทยพยวบถงหนองกอยตนาบลแดงใหญช ภายใตขแบรนดฑ แดงใหญพพฒนา เปปนการนนา

ภลมจปปญญาพพจนบขานทยพกนาลพงจะสลญหายไปใหขคนรคชนหลพงไดขทราบความเปปนไปเปปนมาของบถงหนอง

กอยและศาลตาปลปซถพงเปปนสจพงศพกดจดสจทธจดทยพชาวบขานนพบถพอมายาวนาน แตชศาลตาปลปไมชมยคนากลชาวบลชา

และประวพตจและชาวบขานโดยทพพวไปยพงไมชทราบรายละเอยยดเหลชานยจ การรวบรวมรายละเอยยดดพง

กลชาวจถงเปปนจคดเรจพมตขนใหขประชาชนไดขเหพนและสพพอสารตชอๆกพนไป อาจจะเปปนจคดเชพคอจนของนพก

ทชองเทยพยวทยพมาเยพอน และสชงเสรจมสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน ทยพพพกผชอนออกกนาลพงกาย 

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม สรขางรายไดขใหขชคมชน รวมไปถถงการจพดกจจกรรมในวพนสนาคพญตชางๆของ

ตนาบล กลคชมลลกคขาเปปาหมายหลพกคพอทคกคนในตนาบลทคกเพศทคกวพยทยพตของการมาออกกนาลพงกายพพก

ผชอนและมากราบไหวขศาลตาปลปทยพอยลชเกาะกลางบถงหนองกอย จคดขายและจคดเดชนของบรจการ คพอ

สะพานเชพพอมไปยพงเกาะกลางนนจาซถพงมยศาลตาปลปตพจงอยลชบนเกาะและมยบถงขนาดใหญชอยลชรอบเกาะ 

กลยคทธฑดขานราคา เนพพองจากจพดใหขบถงหนองกอยเปปนสถานทยพสาธารณะจถงไมชมยการเกพบคชาบรจการ

และทนาบพนทถกรายรพบรายจชาย ซถพงชาวบขานสามารถหารายไดขโดยการนนาสจนคขามาขายเองไดข ยคทธฑ

การสชงเสรจมการบรจการ ใชขสพพอโฆษณาทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ มยการทนาวจดจโอสชงเสรจมการ

ทชองเทยพยว และประชาสพมพพนธฑทางสพพอโซเชยยลไดขแกชFacebookTiktok แบบออฟไลนจฑะมยสพพอ

ประชาสพมพพนธฑปปายไวนจลและปปายแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว การวางแผนการบรจการ มยผลขคนมาใชข

บรจการใหขไดขอยชางนขอยเดพอนละ 1,500 คน และมยชาวบขานหารายไดขโดยการขายสจนคขาในพพจนทยพบถง

หนองกอยมากขถจน ประกอบกพบควาวมกขาวหนขาทางเทคโนโลยยทนาใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเขขาถถง

แหลชงทชองเทยพยวชคมชนไดขรวดเรพวขถจนจากชชองทาง Facebook Tiktok สนาหรพบแผนการบรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65026408 : เทททยววมถทสทชมพส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบโปรแกรมทชองเทยพยว ใหขสามารถตอบรพบความตของการของกลคชมลลกคขาไดขหลาก

หลาย และการใชขระบบ Excel ในการบพนทถกขขอมลลและจพดทนาบพญชย

พพจนทยพสพพอออนไลนฑ ผชานเพจเฟสบคบคหรพอไอจย เพพพอโปรโมท รยวจวรลปภาพ ขขอมลลการทชองเทยพยว

หรพอคอนเทขนทฑตชางๆเพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมวพนเดทรจป

รายละเอทยด : รายละเอยยดโปรแกรม วพนเดทรจป9.00-9.30 พบปะพลดคคยทยพสวนสนดง

ลาน9.30-9.45 เดจนทางผชานเสขนอคโมงตขนไมข9.45-10.00 ถถงทยพพพกพรขอมทานเบรค10.30- 

12.00 ทนากจจกรรมหจนสยทยพนนจาตก12.00 ทานขขาวรขานคขาชคมชน13.00-14.30 เดจนปปาไปถนจาผา

เจาะ14.30-16.00 วพดถนจาแสงธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ดงลาน อ.สยชมพล  จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ชคมชนดงลานพพจนทยพสยเขยยว มยปปา เขา แมชนนจาเหมาะสนาหรพบพพกผชอนทชองเทยพยวหลายทยพและมยนพกทชอง

เทยพยวเขขามาเทยพยว จถงคจดจพดทนาโปรแกรมทชองเทยพยว 1 วพน, 2 วพน 1 คพน และ 3 วพน 2 คพน เพพพอรองรพบ

และมยกจจกรรมทยพหลากหลายในโปรแกรมเลชนเลชนนนจา เดจนปปา ขถจนเขา เขขาถนจา ศถกษาเสขนทาง

ธรรมชาตจ ไหวขพระ พายเรพอ ใชขชยวจตตามวจถยชคมชน ศจลปะ จพกสาน เชจงเกษตร โดยกลคชมเปปาหมาย

จะเปปน นพกทชองเทยพยวทคกเพศทคกวพยทยพเบพพอชยวจตในเมพองหมดพลพงงานจากการทนางานตชางๆใหขมา

พพกผชอนและสนคกไปกพบการเทยพยวโดยชคมชน ,ชคมชนจะไดขมยรายไดขจากการบรจการตชางๆเชชน รขาน

คขา รขานอาหาร รถนนาเทยพยว ไกดฑชคมชน ผลจตภพณฑฑชคมชน นวดไทย และสชวนอพพนๆทยพเกยพยวขของ และ

สรขางสพพอประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑตชางๆ และประชาสพมพพนธคฑจากกลคชมเครพอขชาย

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 85 / 818



PS65015246 : การพมฒนาและยกระดมบยาหมดองสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การปรพบเปลยพยนรลปแบบดยไซนฑของสจนคขา และการปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑสจนคขา

การสรขางยอดขาย การจพดทนาแผนธครกจจและทนาการตลาดออนไลนฑ

การปรพบเปลยพยนระบบการขายใหขเปปนระบบ และการเขขาถถงสจนคขาไดขงชายมากยจพงขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยายปฟอกสมคนไพร

รายละเอทยด : เปปนยาหมชองสมคนไพร สรรพคคณบรรเทาอาการ ปวด บวม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.บขานโคก อ.หนองนาคนา จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ยายปฟอก สมคนไพร

ออนไลนฑ : ยายปฟอก สมคนไพร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

• แนวคจดหลพกการทนาธครกจจ

เพพพอมคชงในการเพจพมมลลคชาผลผลจตทางทรพพยากรในทของถจพนใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด ดขวยการใชข

เทคโนโลยย

และนวพตกรรม เพพพอนนาไปสลชความมพพนคงทางดขานทรพพยากรในทของถจพนและยพงนนาไปถถงความมพพนคง

ทางดขานเศรษฐกจจในชคมชน

• วจเคราะหฑความเสยพยงและโอกาส

การสรขางผลจตภพณฑฑทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอมใหขความสนาคพญกพบการอนครพกษฑคคขมครอง

ทรพพยากร

และความหลากหลายทางชยวภาพรวมไปถถงการนนานวพตกรรมและสมพยใหมชมาประยคกตฑใชข

• แผนการตลาด

- การจพดการดขานการตลาดใหขมยความมพพนคง

- สชงเสรจมดขานการจพดการแผนธครกจจและการตลาดใหขมยยอดขายเพจพมมากขถจน     

- การพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขสวยงามและทพนสมพย

• แผนการดนาเนจนงาน

1. เพจพมความรลขเพพพอเพจพมศพกยภาพโดยการจพดอบรมและศถกษาดลงานนอกสถานทยพ

2. การขพบเคลพพอนผลจตภพณฑฑทยพเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม

3. การแปลรลปผลจตภพณฑฑทยพมยความหลากหลายและทพนสมพย

4. ยกระดพบประสจทธจภาพโดยการนนาแพลตฟอรฑมดจจจทพล เทคโนโลยย เพพพอเปปนการกระจายสจนคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 86 / 818



PS65016113 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลยางคนา 

อนาเภอหนองเรชอ จมงหวมดขอนแกดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาสพพอออนไลนฑโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว

จพดทนาสพพอวจดยโอโฆษณาผชานทางชชองทางออนไลนฑ

จพดทนาเอกสารประกอบการอธจบายโฆษณาสถานทยพทชองเทยพยว (ปปายไวนจล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คชาบนารคงสถานทยพ

รายละเอทยด : ภลเมพงเปปนภลเขาทยพอยลชไมชไกลจากหมลชบขานโดยทพพวไปในสมพยกชอนผลขคนในพพจนทยพใชขเปปน

สถานทยพหาของปปาเพพพอดนารงชยวจตในแตชละวพน แตชในปปจจคบพนไดขกลายเปปนสชวนหนถพงของอคทยาน

แหชงชาตจนนจาพองจถงทนาใหขสามารถเขขาไปทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจเชชน  เดจนปปาชมทจวทพศนฑ เปปน

ตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 8 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ยางคนา อ.หนองเรพอ จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภลเมพง

ออนไลนฑ : UT2ตนาบลยางคนาขอนแกชน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ภลเมพงเปปนพพจนทยพทยพมยความหลากหลายทางธรรมชาตจมยเปปาหมายลลกคขาชชวงอายค16-30ปปในพพจนทยพใกลข

เคยยงและตชางพพจนทยพโดยทนาการตลาดโซเชยยลเนพตเวจรฑคทพจงในและตชางประเทศมยรายไดขและยอด

จนานวนผลขตจดตามเพจพมขถจนจากเดจม10% ภายใน 3 เดพอนโดยใชขงบประมาณดนาเนจนโครงการ 

38900

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 43,800

หนขา 87 / 818



PS65014287 : นวดไทยสไตลฑอทสาน (ตนาบลโคกสสง)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมใหขความรลขเกยพยวกพบการนวดไทย พพฒนาคคณภาพและมาตรฐานของนวดไทยสไตลฑอยสาน

อบรมทพกษะการนวดใหขเปปนมพออาชยพ โดยอาจารยฑผลขเชยพยวชาญจากสาขาวจชากายภาพบนาบพด 

คณะเทคนจคการแพทยฑ มหาวจทยาลพยขอนแกชน และวจทยากรจากชมรมนวดไทยและสปา

จพงหวพดขอนแกชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวดไทยสไตลฑอยสาน

รายละเอทยด : การนวดแบบขจดอยสาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.โคกสลง อ.อคบลรพตนฑ จ.ขอนแกชน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ใหขประชาชนทยพวชางงานหรพอมยเวลาวชางจากการทนางานมาฝฝกฝนทพกษะการนวดแบบอยสานเพพพอใหข

บรจการเสรจมอาชยพไดขในระยะเวลาอพนสพจนและมยมาตรฐานสลงขถจนและพรขอมทยพจะตอบสนองตชอ

ความตของการของผลขใชขบรจการ จถงจนาเปปนตของใหขบคคลากรทยพมยความรลขและความชนานาญดขานการ

นวดไทยดย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,150

หนขา 88 / 818



PS65051137 : การยกระดมบการทดองเทททยวตนาบลขชนซดอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขพลพงงานแสงอาทจตยฑในพพจนทยพกจจกรรม

จพดทนาแผนทยพแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวและการสรขางจคดเชพคอจน

การใชขสพพอสพงคมออนไลนฑในการแนะนนาผลจตภพณฑฑและบรจการในตนาบล

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตพจงแคมปฟชจดตจดธรรมชาตจ

รายละเอทยด : ใหขบรจการสถานทยพและความรลขในการตพจงแคมปฟสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการ

บรรยากาศทยพเงยยบสงบและใกลขชจดธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ขคนซชอง อ.แกชงหางแมว จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมแปรรลปผลจตภพณฑฑจากนนจาผถจง บขานคลองยายไท

ออนไลนฑ : วขาว ขคนซชอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ใหขบรจการสถานทยพในการจพดกจจกรรมCampingโดยมยการเกพบคชาธรรมเนยยมตามสมควร,จพด

อบรมใหขความรลขเกยพยวกพบการวางแผนการจพดการการทชองเทยพยวชคมชนแบบCamping,จพด

กจจกรรมการอนครพกษฑทรพพยากรธรรมชาตจและรพกษาสจพงแวดลขอมเชชนการปลลกพพนธคฑไมขหายาก,

จพดทนาสพพอการประชาสพมพพนธฑโดยการลงพพจนทยพเกพบขขอมลลนนาเสนอประวพตจความเปปนมาและทนา

แผนทยพการทชองเทยพยวชคมชนเพพพอประชาสพมพพนธฑเชจญชวนนพกทชองเทยพยวเขขาสลชตนาบลใหขบรจการสถาน

ทยพในการจพดกจจกรรม Camping โดยมยการเกพบคชาธรรมเนยยมตามสมควร, จพดอบรมใหขความรลข

เกยพยวกพบการวางแผนการจพดการการทชองเทยพยวชคมชนแบบ Camping, จพดกจจกรรมการอนครพกษฑ

ทรพพยากรธรรมชาตจและรพกษาสจพงแวดลขอม เชชน การปลลกพพนธคฑไมขหายาก, จพดทนาสพพอการประชา

สพมพพนธฑ โดยการลงพพจนทยพเกพบขขอมลล นนาเสนอประวพตจความเปปนมา และทนาแผนทยพการทชองเทยพยว

ชคมชนเพพพอประชาสพมพพนธฑเชจญชวนนพกทชองเทยพยวเขขาสลชตนาบล

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 3,800

หนขา 89 / 818



PS65049122 : ยกระดมบการทดองเทททยวดลานเทคโนโลยทสารสนเทศ ตนาบลขลชงแบบบสรณาการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถชายทอดเทคโนโลยยภลมจสารสนเทศและเทคโนโลยยทางคอมพจวเตอรฑใหขชคมชนเพพพอจพดทนาฐาน

ขขอมลลแผนทยพสนาหรพบการบรจหารจพดการขขอมลล

พพฒนายกระดพบการทชองเทยพยว/พพฒนาศลนยฑการบรจการชคมชน

ถชายทอดความรลขความเขขาใจเกยพยวกพบเทคโนโลยยเครพอขชายอจนเตอรฑเนพต ITO

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฐานขขอมลลการทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ชคมชนมยฐานขขอมลลแผนทยพและขขอมลลประกอบอพพน ๆ ทยพจนาเปปนสนาหรพบวางแผน

บรจการจพดการขขอมลลทยพสนาคพญในระดพบตนาบล เชชน การจพดการ จพดเกพบรายไดข จพดการดขานการ

บรจการระบบประปา จพดการดขานการปปองกพนและบรรเทา สาธารณภพย การทชองเทยพยว การคขา

ขาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ขลคง อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พพฒนาทรพพยากรการทชองเทยพยวและบรจการทางการทชองเทยพยวของชคมชนตนาบลขลคง รวมถถง

พพฒนาการนนาองคฑความรลขไปชชวยบรจการชคมชน ใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเรยยกใชขชขอมลลไดขอยชาง

สะดวกรวดเรพว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 90 / 818



PS65016282 : การพมฒนาฐานขลอมสลการทดองเทททยวและบรมการของชชมชนขลชง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถชายทอดเทคโนโลยยภลมจสารสนเทศและเทคโนโลยยทางคอมพจวเตอรฑใหขชคมชน

พพฒนายกระดพบการทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยเครพอขชายอจนเตอรฑเนพต ITO

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฐานขขอมลลการทชองเทยพยวและบรจการ

รายละเอทยด : ชคมชนมยฐานขขอมลลแผนทยพและขขอมลลประกอบอพพน ๆ ทยพจนาเปปนสนาหรพบวางแผน

บรจการจพดการขขอมลลทยพสนาคพญในระดพบตนาบล เชชน การจพดการ จพดเกพบรายไดข จพดการดขานการ

บรจการระบบประปา จพดการดขานการปปองกพนและบรรเทา สาธารณภพย การทชองเทยพยว การคขา

ขาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ขลคง อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตนาบลขลคง จพนทบครย 22110  โทร 039471058

ออนไลนฑ : U2T เมพองขลคง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พพฒนาทรพพยากรการทชองเทยพยวและบรจการทางการทชองเทยพยวของชคมชนตนาบลขลคง รวมถถง

พพฒนาการนนาองคฑความรลขไปชชวยบรจการชคมชน ใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเรยยกใชขชขอมลลไดขอยชาง

สะดวกรวดเรพว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 91 / 818



PS65049110 : การเพมทมชดองทางการขายดอกไมลจมนทนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชคมวางแผนธครกจจ

เพจพมชชองทางการขาย

ปรพบปรคงรลปแบบสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดอกไมขจพนทนฑ

รายละเอทยด : การเพจพมชชองทางการขายดอกไมขจพนทนฑผชานทางออนไลนฑ เชชน facebook เพพพอ

ใหขดอกไมขจพนทนฑของ ต.ซถจง เปปนทยพรลขจพกมากขถจน จากเดจมทยพขายภายในหมลชบขานสลชการขายในระดพบ

ตนาบล อนาเภอ จพงหวพดและนอกภลมจภาค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ซถจง อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ดอกไมขจพนทนฑ ต.ซถจง ม. 5 ต.ซถจง อ.ขลคง จ.จพนทบครย 22110 โทร 0895427948

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลซถจง มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณยจพนทบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การเพจพมชชองทางการขายดอกไมขจพนทนฑผชานทางออนไลนฑ เชชน facebook เพพพอใหขดอกไมขจพนทนฑ

ของ ต.ซถจง เปปนทยพรลขจพกมากขถจน จากเดจมทยพขายภายในหมลชบขานสลชการขายในระดพบตนาบล อนาเภอ 

จพงหวพดและนอกภลมจภาค โดยจะมยการเปปดชชองทางการขายและจพดอบรมเกยพยวกพบการขายสจนคขา

ออนไลนฑในรลปแบบตชางๆ เพพพอเปปนการตชอยอดทพกษะความรลขใหขกพบกลคชมผลขผลจตดอกไมขจพนทนฑและ

ชาวบขานใน ต.ซถจงทยพสนใจเขขารชวม โดยมยวจทยากรผลขเชยพยวชาญมาอบรมความรลขเกยพยวกพบการตลาด

ออนไลนฑและการขายสจนคขาผชานออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 4,000
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PS65049113 : การพมฒนาตดอยอดการทดองเทททยวอดางเอวด 4 ภาษา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โดรน (อากาศยานไรขคนขพบ)เพพพอเกพบภาพถชายมคมสลง)

โปรแกรมตพดตชอ Video

ทพกษะการใชขภาษาตชางประเทศทพจงหมด 4 ภาษาในการจพดทนา VDO ทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวอชางเอพด 4 ภาษา

รายละเอทยด : การใชขโดรนถชายภาพเพพพอสนารวจพพจนทยพในตนาบลตกพรมสนาหรพบใชขจพดทนา VDO 

ทชองเทยพยวอชางเอพด 4 ภาษา ไดขแกช ภาษาอพงกฤษ ภาษาจยน ภาษาเขมร และภาษาไทย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ตกพรม อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โครงการพพฒนาปปาชคมชนบขานอชางเอพด(มลลนจธจชพยพพฒนา)

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลตกพรม จพนทบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทชองเทยพยวอชางเอพด 4 ภาษา

  นนาเทคโนโลยยมาใชข โดยการใชขโดรนถชายภาพเพพพอสนารวจพพจนทยพในตนาบลตกพรมสนาหรพบใชขจพด

ทนาVDO เกพบภาพกจจกรรมจากการทยพมยคณะศถกษาดลงาน เทยพยวชมธรรมชาตจของโครงการ

พพฒนาปปาชคมชนบขานอชางเอพด(มลลนจธจชพยพพฒนา) เพพพอรวบรวมจพดทนาเปปนVDOการทชองเทยพยว โดย

ไดขมยการจพดทนาเปปนสพพอภาษาตชางประเทศเพพพอเพจพมความเขขาใจในการรพบชมมากยจพงขถจน โดยจะมยทพจง

หมด 4 ภาษา ไดขแกช ภาษาอพงกฤษ ภาษาจยน ภาษาเขมร และภาษาไทย เผยแพรชผชานทาง 

Youtube Facebook Page ของ U2T ตนาบลตกพรม และทาง Facebook Page ของโครงการ

พพฒนาปปาชคมชนบขานอชางเอพด(มลลนจธจชพยพพฒนา)

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65021466 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจเเละสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3

2

1

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทคเรยยนทอด

รายละเอทยด : ผลจตภพณณฑทคเรยยนทอด ทยพแปรรลปจากทคเรยยน เปปนอยกทางเลพอกของคนทยพชอบ

กจนทคเรยยน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บชอเวฬค  อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจ ทคเรยยนทอด 

-การแปรรลป

-เปปดตลาดรลปแบบใหมช 

-การสรขางแบรนดฑและสรขางคคณคชาใหขกพบสจนคขา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,000
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PS65022240 : โครงการพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวธรรมชาตมปฟาโกงกาง ณ หมสด ๕ ตนาบลบางชมน อนาเภอขลชง 

จมงหวมดจมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑในสพพอออนไลนฑ

-

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวธรรมชาตจปปาโกงกาง

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวธรรมชาตจปปาโกงกาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บางชพน อ.ขลคง จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขศถกษาธรรมชาตจหมลช 5 บขานนากคขง

ออนไลนฑ : บางชพน ไดอารยพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เสขนทางการทชองเทยพยวธรรมชาตจหมลช 5 ตนาบลบางชพน เปปนการใชขธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑทยพมย

ของชคมชนใหขเปปนประโยชนฑ สรขางรายไดขสรขางงานสรขางอาชยพใหขกพบคนในชคมชน แตชยพงขาดการ

จคดเดชนทยพจะดถงดลดนพกทชองเทยพยวใหขเขขามาใชขบรจการ เราจถงเขขามาพพฒนาตชอยอดเสขนทาง เพจพม

ทพกษะความรลขใหขกพบปราชญฑชคมชน และชชวยทนาการประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,000
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PS65019692 : การทดองเทททยวตนาบลคลองพลส จมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สชงเสรจมการตลาดผชานชชองทางออนไลนฑ ไดขแกช Facebook

YouTube

สรขาง  Facebook และ YouTube รขานคขาเพพพอใชขในการเกพบขขอมลล ตจดตชอสพพอสาร และประชา

สพมพพนธฑลลกคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวตนาบลคลองพลล จพนทบครย, เจวซคกคลองพลล

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยว "เจวซคกคลองพลล" เปปนสถานทยพพพกผชอนใกลขชจดธรรมชาตจ 

โดยroute 1 มยทยพพพกทชามกลางธรรมชาตจ วจวภลเขาและรจมธาร  มยลานกางเตพนทฑแคมปฟปปจ งroute 

2 มยทยพพพก จคดกางเตขนทฑและทยพพพกตจดรจมนนจา ลชองแพroute 3 มยทยพพพก จคดกางเตขนทฑ วจวภลเขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.คลองพลล อ.เขาคจชฌกลฏ จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เทศบาลตนาบลคลองพลล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สรขางรายไดขใหขชคมชน ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑ ทนาเสขนทางทชอง

เทยพยวเชจงธรรมชาตจ วพฒนธรรมและเกษตรอจนทรยยฑของตนาบลคลองพลลใน 2 วพน 1 คพน สชงเสรจม

การทชองเทยพยว เนขนบรรยากาศดยใกลขชจดธรรมชาตจ โดยใชข Facebook และ YouTube

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65021276 : ทดองเทททยวตนาบลตะเคทยนทอง จมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบล

ทนา Content วจดยโอผชานชชองทาง เพจ Facebook

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวตนาบลตะเคยยนทอง จพนทบครย, เจขนทฑตะเคยยนทอง

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวในตนาบลตะเคยยนทอง เปปนการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม สนาหรพบ

คนทยพชอบเทยพยวแบบ Camping ประกอบดขวย พพจนทยพปปาลคชมนนจา นนจาตก วจถยชยวจตกลคชมชาตจพพนธคฑ  

อาหารพพจนถจพนเชจงสมคนไพร และสถานปฎจบพตจธรรมการบรจการทชองเทยพยวพรขอมอาหาร แบบ 2 

วพน 1 คพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ตะเคยยนทอง อ.เขาคจชฌกลฏ จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เทศบาลตนาบลตะเคยยนทอง จพนทบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การบรจการทชองเทยพยวในตนาบลตะเคยยนทอง เปปนการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม สนาหรพบคนทยพชอบ

เทยพยวแบบ Camping หรพอ homestay  

ตนาบลตะเคยยงทอง ประกอบดขวย พพจนทยพปปาลคชมนนจา นนจาตก สถานปฎจบพตจธรรม และรขานอาหารของ

คนในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 97 / 818



PS65021327 : หมอปราชญฑชอง ตนาบลตะเคทยนทอง จมงหวมดจมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมทคอรฑสการรพกษาหรพอบนาบพดผชานชชองทางออนไลนฑ

สรขางเพจ Facebook เพพพอตจดตชอกพบลลกคขาทยพสนใจ

ทนา Content วจดยโอผชานชชองทาง เพจ Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หมอปราชญฑชอง ตนาบลตะเคยยนทอง จพงหวพดจพนทบครย, ชองคฑภลมจไพร

รายละเอทยด : การบรจการทชองเทยพยวในตนาบลตะเคยยนทอง ในเชจงของสคขภาพ สนาหรพบผลขมย

ปปญหาสคขภาพ และตของการการรพกษาแบบพพจนบขาน การบรจการทชองเทยพยวพรขอมคอรฑสกา

รบนาบพดอาการ ตามความสนใจ แบบ 2 วพน 1 คพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ตะเคยยนทอง อ.เขาคจชฌกลฏ จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : คลพงขขอมลลชคมชนบขานตะเคยยนทอง

ออนไลนฑ : เทศบาลตนาบลตะเคยยนทอง จพนทบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การบรจการในตนาบลตะเคยยนทอง ในเชจงของสคขภาพ สนาหรพบผลขมยปปญหาสคขภาพ และตของการ

การรพกษาแบบพพจนบขาน

ตนาบลตะเคยยงทอง ประกอบดขวย กลคชมชาตจพพนธคฑ ชาวชอง ทยพมยองคฑความรลขดขานสมคนไพร และวจธย

การรพกษาแบบพพจนบขานมาอยชางยาวนาน ประกอบดขวยหมอพพจนบขาน 6 คน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 98 / 818



PS65012140 : การสดงเสรมมการทดองเทททยว 1 ถนนคนเดมน 1 วมนในฝฝน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศทางคอมพจวเตอรฑ

เทคโนโลยยคมนาคมดขานการสพพอสาร

นวพตกรรมบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการ 1 ถนน 1 วพนในฝปน

รายละเอทยด : 1ถนน1วพนในฝปนคพอธครกจจในรลปแบบถนนคนเดจนภายในงานจะมยสจนคขาและบรจการ

มากมาย เปปนธครกจจเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว การขายผลจตภพณฑฑของชคมชน เพพพอการอนค

รพกษณฑศจลปะวพฒนธรรมของชคมชนและกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนกชอใหขเกจดการกระจายราย

ไดขในครพวเรพอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ทชาใหมช อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กระบก By ปปากบอย

ออนไลนฑ : ทชาใหมชเมพองในฝปน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เปปนธครกจจเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว การขายผลจตภพณฑฑทชองเทยพยวชคมชน เพพพอการอนครพกษณฑ

ศจลปะวพฒนธรรมของชคมชนและกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนกชอใหขเกจดการกระจายรายไดขในครพว

เรพอน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 17,500

หนขา 99 / 818



PS65051146 : การพมฒนาบรมการทดองเทททยว 1 ถนนคนเดมน 1 วมนในฝฝน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศทางคอมพจวเตอรฑ

เทคโนโลยยคมนาคมดขานการสพพอสาร

นวพตกรรมบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการ 1 ถนน 1 วพนในฝปน

รายละเอทยด : 1ถนน1วพนในฝปนคพอธครกจจในรลปแบบถนนคนเดจนภายในงานจะมยสจนคขาและบรจการ

มากมาย เปปนธครกจจเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว การขายผลจตภพณฑฑของชคมชน เพพพอการอนค

รพกษณฑศจลปะวพฒนธรรมของชคมชนและกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนกชอใหขเกจดการกระจายราย

ไดขในครพวเรพอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ทชาใหมช อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กระบก By ปปากบอย

ออนไลนฑ : ทชาใหมชเมพองในฝปน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เปปนธครกจจเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว การขายผลจตภพณฑฑของชคมชน การทชองเทยพยวเชจง

เศรษฐกจจ และเพพพอการอนครพกษณฑศจลปะวพฒนธรรมของชคมชนทชาใหมช อยกทพจงยพงเปปนการกระตคขน

เศรษฐกจจในชคมชนกชอใหขเกจดการกระจายรายไดขในครพวเรพอน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 17,500

หนขา 100 / 818



PS65048170 : การสดงเสรมมการตลาดบนสชทอออนไลนฑผมกไฮโดรโปรนมกสฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชชองทางการขายออนไลนฑ

การโปรโมทสจนคขา

การพพฒนาผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสชงเสรจมการตลาดบนสพพอ ออนไลนฑ

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการตลาดบนสพพอออนไลนฑเปปนการทนาการตลาดเพพพอเพจพมชชองทาง

ในการขายหรพอจพดจนาหนชายทยพสะดวกและสามารถเขขาถถงไดขงชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.พลอยแหวน อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พลอยแหวนไฮโดรโปนจกสฑ

ออนไลนฑ : ตนาบลพลอยแหวน U2T for BCG

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

โครงการนยจจพดทนาขถจนเพพพอการสชงเสรจมการตลาดบนสพพอออนไลนฑเพพพอเพจพมชชองทางในการขาย

หรพอจพดจนาหนชายทยพสะดวกและสามารถเขขาถถงไดขงชาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 101 / 818



PS65011246 : พมฒนาชดองทางการสชทอสารทางการตลาดรลานคลาในพชนนททท ตนาบลรนาพมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เรจพมสรขางแบรนดฑและเพจพมความนจยมของรขานผชานโซเซยยลมยเดยย เชชน - อพพเดทเรพพองราวอยชาง

สมนพาเสมอ ทพจงบนอจนสตาแกรม เฟสบคบค หรพอไลนฑ  - อพพเดทถชายภาพรขานกาแฟ รขานอาหาร 

อาหาร เครพพองดพพม ใหขเปปนทยพสนใจ

แนะนนาใหขทางรขานปรพบปรคงการบรจการ  เชชน  การมอบประสบการณฑทยพดยใหขแกชลลกคขาทยพกนาลพงรอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : View Coffee

รายละเอทยด : รขานคขาในพพจนทยพตนาบลรนาพพนทยพรพบนพกทชองเทยพยวและลลกคขาในพพจนทยพ ใหขบรจการสจนคขา

ประเภทเครพพองดพพม เชชน ชา กาแฟ ไอศรยมฯ และยพงมยกจจกรรมพายเรพอคายพคมาบรจการใหขกพบ

ลลกคขาดขวยคชะ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.รนาพพน อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : View Coffee

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปปจจคบพนทางรขานมยการขายผชานหนขารขาน มยกจจกรรมพายเรพอคายพค จนานวน 10 ลนา รพบนพกทชอง

เทยพยวไดข 20 คน และมยการสรขางเพจแตชไมชมยการอพพเดต ทนาใหขเปปนทยพรลขจพกนขอย มยลลกคขาเขขาใชข

บรจการยพงไมชมากพอสมควร

จถงวางแผนการพพฒนาดขานการตลาด ดพงนยจ

1.ชชวยการกระตคขนยอดขายดขวยการโปรโมทเพจ Facebook เปปนชชองทางใหขลลกคขารลขจพกและเขขา

ถถงเพจพมมากขถจน

2.ชชวยเพจพมขขอมลลรขานคขาใน Google maps

3.พพฒนาการสพพอสารทางการตลาด เชชน จพดทนาปปาย ใบเมนลตชางๆใหขดลนชาสนใจมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 102 / 818



PS65016442 : การยกระดมบมาตรฐานการทดองเทททยวตนาบลสทพยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

E-Book

การประชาสพมพพนธฑเชจงกลยคทธฑ

Facebook

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สยพยา พาเทยพยวอยชางยพพงยพน

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.สยพยา อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บชอพลอยเหลพกเพชร เลขทยพ 11 ม.8  ต.สยพยา อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย 22120 โทร 

0861576665

ออนไลนฑ : U2T BY BCG สยพยาพาเพลจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลสยพยามยทรพพยากรธรรมชาตจทยพหลากหลายจถงทยพจะสรขางใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสรขาง

สรรคฑเปปดรพบนพกทชองเทยพยวทยพมคชงไปสลชความผลกพพนและประสบการณฑจรจงทยพเกจดจากการเขขาไปมย

สชวนรชวมในการเรยยนรลขภลมจปปญญาทชองถจพน เชชน ขคดพลอยแบบโบราณ ลชองเรพอชมเหยยพยว เปปนตขน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 18,000

หนขา 103 / 818



PS65050118 : ยกระดมบมาตรฐานดลานการบรมการสสดการพมฒนาการทดองเทททยวตนาบลสทพยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการสพพอสาร

Facebook

E-Book

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สยพยา พาเทยพยวอยชางยพพงยพน

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.สยพยา อ.ทชาใหมช จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สถานทยพทชองเทยพยวบชอพลอยเหลพกเพชร

ออนไลนฑ : บชอพลอยเหลพกเพชร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวโดยการจพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยวภายในตนาบลสยพยา

และจพดทนาการประชาสพมพพนธฑทพจงในรลปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑการจพดทนาในรลปแบบออนไลนฑ

ไดขแกชจพดทนา E-book และ Facebook ทยพจะแนะนนากจจกรรมทยพตของทนาภายในระหวชางการทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 104 / 818



PS65017999 : การสดงเสรมมและพมฒนาการทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑชชมชนชลางขลาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยทางการออกแบบ

เทคโนโลยยคอมพจวเตอรฑ

เทคโนโลยยการทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Carbon footprint QR code

รายละเอทยด : สชงเสรจมและพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลชขางขขาม (ทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑ)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ชขางขขาม อ.นายายอาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Carbon Footprint การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ ต.ชขางขขาม  อ.นายายอาม  จ.จพนทบครย  

22160

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลชขางขขาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ carbon footprint

1.สนารวจตขนไมขในตนาบล(จนานวน ชนจด ฯลฯ)

2.หาคชาปรจมาณของกบาซคารฑบอนไดออกไซดฑและกบาซเรพอนกระจกอพพนๆ ตลอดวงจรชยวจต

3.นนาขขอมลลของตขนไมขชนจดนพจนๆใสช QR code ทยพสรขางขถจน

4.เพาะปลลกตขนไมข

5.ผลจตสพพอการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ(One Day Trip)

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 105 / 818



PS65010196 : วมงโตนด-สชทอทดองเทททยวเชมงเกษตรเรทยนรสลประวมตมศาสตรฑ ตนาบลวมงโตนด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอโชเชยยลในการโปรโมทวยดยโอ

โปรโมททชองเทยพยวผชานเพจเฟสบคบค

โปรโมทคลจปวยดยโอผชานสพพอTIKTOK

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คลจปวยดจโอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลวพงโตนด

รายละเอทยด : จพดทนาคลจปวจดยโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน โดยมย 3 สถานทยพหลพก คพอ 

โบสถฑเกชาวพดวพงหจน ศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเกษตรสวนพรรณมณย รขานของฝากและรขานอาหาร

เดพดหขามพลาดในชคมชน โดยนนาเสนอ ลงในแพลตฟอรฑม Youtube Tiktok และ Facebook

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.วพงโตนด อ.นายายอาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลวพงโตนด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลวพงโตนด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

นนาเสนอการทชองเทยพยวในชคมชนในลพกษณะวจดยโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน โดยมย 3 

สถานทยพหลพก คพอ โบสถฑเกชาวพดวพงหจน ศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเกษตรสวนพรรณมณย รขานของฝาก 

และรขานอาหารเดพดหขามพลาดในชคมชน โดยนนาเสนอผชานคลจปวยดยโอ ลงในแพลตฟอรฑม 

Youtube Tiktok และ Facebook เนพพองจากตนาบลวพงโตนดเปปนทางผชานไปสลชแหลชงทชองเทยพยว

ประจนาจพงหวพด ทนาใหขนพกทชองเทยพยวเดจนทางผชานเปปนประจนา ดพงนพจนทยมงานตนาบลวพงโตนดจถงตพจงใจ

จพดทนานนาเสนอขขอมลลทยพนชาสนใจในตนาบลวพงโตนดใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน เพพพอเปปนการเพจพมโอกาสใน

การพพฒนาชคมชนตนาบลวพงโตนด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65015014 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑไมลประดมบ : ตนาบลวมงใหมด อนาเภอนายายอาม จมงหวมดจมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแลกเปลยพยนความรลขความชนานาญในพพนธคฑพพชแตชละชนจดผชานชชองทางออนไลนฑ

เทคโนโลยยในการเพาะ ขยายพพนธคฑ

การใชขวพสดคในทของถจพนในการผลจต

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พฤกษาพรรณไมข ตนาบลวพงใหมช :

รายละเอทยด : ตขนไมขดอก ไมขประดพบ ไมขดชาง จนานวนมากมาย พรขอมจนาหนชาย แตชละตขนมยแขพง

แรง สามารถทนาไปตกแตชง หรพอ เพาะพพนธคฑตชอไดขเ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.วพงใหมช อ.นายายอาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ :  บ บU2Tวพงใหมชหนขาอยลช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตขนไมข (สจนคขา) สรขางคคณคชาทางดขานเศรษฐกจจใหขแกชกลคชมชาวบขานในตนาบลวพงใหมช อนาเภอนายาย

อาม จพงหวพดจพนทบครย สามารถทนาเปปนอาชยพเสรจม และสรขางรายไดขใหขแกชครอบครพวไดข โดยใชขตขน

ทคนทยพมยอยลช ประกอบกพบองคฑความรลขทางดขานการผลจตและจนาหนชายเพยยงเทชานยจกพสามารถทยพจะเปปน

อาชยพเสรจมไดข นอกจากนยจยพงมยคคณคชาทางดขานจจตใจใหขกพบกลคชมนพกสะสมตขนไมข ซถพงสามารถดถงดลด

ผลขคนจากตชางจพงหวพดมาทชองเทยพยว เยยพยมชมสจนคขาไดข โดยกลคชมลลกคขา ไดขแกช กลคชมชาวบขานในตนาบล

วพงใหมช, กลคชมนพกทชองเทยพยว, กลคชมพชอคขาแผงตขนไมขจพงหวพดจพนทบครย, กลคชมนพกสะสมตขนไมข ซถพงสจนคขา 

หรพอ ผลจตภพณฑฑดพงกลชาวนพจน มยคคณคชา คพอ ลลกคขาจะไดขรพบตขนไมข (สจนคขา) ทยพมยคคณภาพและแขพงแรง

สามารถทยพจะนนาไปขยายพพนธคฑเพพพอจนาหนชาย หรพอ เพพพอตกแตชงครพวเรพอน บขานพพก สวน หรพอ รขาน

อาหารไดข นอกจากนยจแลขวลลกคขายพงไดขตขนไมข (สจนคขา) ทยพมยความหายาก หลากหลาย สยสพนสวยงาม 

และไดขรพบคนาแนะนนา หรพอ วจธยการดลแลตขนไมขหลพงการขาย จากเจขาของสจนคขา 

แผนพพฒนาธครกจจ

โดยสชวนมากแลขวจะใชขบรจการหลพงการขายเปปนการรพกษาความสพมพพนธฑกพบลลกคขาทยพมาซพจอ โดยจะ

คอยแนะนนาวจธยการดลแลรพกษา การใสชปคปย การรดนนจา การขยายพพนธคฑตขนไมข ทนาใหขลลกคขากลพบมาซพจอ

สจนคขาซนจา นอกจากนยจในกรณยลลกคขาทยพสพพงจากชชองทางออนไลนฑ จะมยการใสชใจและใหขความสนาคพญกพบ

บรรจคภพณฑฑโดยทางผลขจนาหนชายจะใชขโครงไมขและกลชองเพพพอใหขการจพดสชงตขนไมขเปปนไปอยชางมย

ประสจทธจภาพ ไมชทนาใหขตขนไมขชนารคด และมยโปรโมชพพนประจนาเดพอนในการลดราคา หรพอ สชงฟรย ในชชวง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 25,000
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PS65015088 : โครงการพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวเชมงเกษตรและวมฒนธรรม ตนาบลวมงใหมด อนาเภอนายายอาม 

จมงหวมดจมนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขพจกพดระบบ GPS ในการนนาทางทนาใหขเขขาถถงแหลชงทชองเทยพยวไดขแมชนยนาขถจน

ใชขการสนารวจและการเกพบขขอมลลแบบเชจงรคกเพพพอใหขทราบถถงกจจกรรมในพพจนทยพ

ใชขระบบ QR CODE ในการเขขาถถงขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวทนาใหขชชวยลดตขนทคนในการผลจตและลด

ขยะ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพเสขนทางทชองเทยพยว

รายละเอทยด : แผนทยพสนาหรพบการทชองเทยพยว เบอรฑโทรหนชวยงานตชาง ๆ ทยพจนาเปปน สถานทยพพพก 

รขานอาหารหรพอรขานคขาในชคมชน และรลปภาพสถานทยพประกอบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.วพงใหมช อ.นายายอาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : U2Tวพงใหมชนชาอยลช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ธครกจจดพงกลชาวเปปนสจนคขาประเภทบรจการ เปปนการเพจพมตพวเลพอกและเชจญชวนผลขทยพมาทชองเทยพยว

ตนาบลวพงใหมช อนาเภอนายายอาม จพงหวพดจพนทบครย ไดขรลขจพกสถานทยพทชองเทยพยวใหมช ๆ และหากเกจด

ความสนใจทยพจะทชองเทยพยวกพจะสามารถทยพจะเดจนทางตามแผนการทชองเทยพยว (Trip) ทยพทางกลคชม 

U2T วพงใหมชนพจนไดขจพดเตรยยมขขอมลล รวมถถงสจพงอนานวยความสะดวกไวขใหขแลขว นอกจากนยจคคณคชาทยพ

ลลกคขา หรพอ ชาวบขานจะไดขรพบ คพอ คคณคชาทางดขานเศรษฐกจจ ซถพงชาวบขานในชคนชนสามารถสรขาง

รายไดขและรายรพบเพจพมขถจนจากการขายสจนคขาและผลจตภพณฑฑใหขกพบนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางมาไดข 

จากเดจมทยพผลขคนทยพเดจนทางมายพงตนาบลวพงใหมชเพพพอทนาการซพจอสจนคขาทางเกษตรกรรม จะมยตพวเลพอก

ในการทชองเทยพยวในสถานทยพอพพน ๆ หลากหลายมากขถจน และซพจอสจนคขา และ ผลจตภพณฑฑของชาวบขาน

ในตนาบลวพงใหมช

แผนพพฒนาธครกจจ

จะมยการอพพเดตสถานะ สถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนปปจจคบพนเสมอ เพพพอทยพจะทนาใหขผลขทยพมาทชองเทยพยว

สามารถทยพจะไดขรพบความสะดวกสบาย นอกจากนยจแลขวในสถานทยพแตชละจคดยพงมยกจจกรรมใหขนพกทชอง

เทยพยวไดขเรยยนรลขและเขขารชวมทนากจจกรรมกพบสถานทยพนพจน ๆ  และนพกทชองเทยพยวสามารถทยพจะเขขาถถง

ขขอมลลเสขนทางการทชองเทยพยวในอจนเทอรฑเนพตและสพพอโซเชยยลมจเดยยตชาง ๆ สามารถทยพจะใชขเปปนตพว

เลพอกเสรจมในการทชองเทยพยวไดข ซถพงครอบคลคมทคกกลคชม ทคกเพศ และทคกวพย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65013019 : เทพนมมมต-สชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชนชายแดนไทย กมมพสชา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการถชายภาพ และวยดยโอ

เทคโนโลยยการตกแตชงภาพ และตพดตชอวยดยโอ

เทคโนโลยยการใชขสพพอในการประชาสพมพพนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วยดจโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน

รายละเอทยด : นนาเสนอการทชองเทยพยวในชคมชนลพกษณะวยดจโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวใน

ชคมชน  โดยมยสถานทยพหลพก ตลาดบขานแหลม คาเฟปในชคมชน รขานอาหารเดพดหขามพลาด และ

สถานทยพสนาคพญอพพน ๆ โดยนนาเสนอผชานคลจปวยดจโอ ลงในแพลตฟอรฑม  Youtube,  Tiktok,  

Facebook

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.เทพนจมจต อ.โปปงนนจารขอน จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T เทพนจมจต อ.โปปงนนจารขอน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นนาเสนอการทชองเทยพยวในชคมชนลพกษณะวยดจโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน  โดยมยสถานทยพ

หลพก ตลาดบขานแหลม คาเฟปในชคมชน รขานอาหารเดพดหขามพลาด และสถานทยพสนาคพญอพพน ๆ โดย

นนาเสนอผชานคลจปวยดจโอ ลงในแพลตฟอรฑม  youtube  tiktok  facebook  เนพพองจากตนาบลเทพ

นจมจต ตลาดบขานแหลมเปปนตลาดการคขาสามแผชนดจนไปสลชแหลชงทชองเทยพยวประจนาจพงหวพด ดพงนพจน

ทยมงานตนาบลเทพนจมจตจถงตพจงใจจพดทนานนาเสนอขขอมลลทยพนชาสนใจในตนาบลเทพนจมจต  ใหขเปปนทยพรลขจพก

มากขถจน  เพพพอเปปนการเพจพมโอกาสในการสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน อพนนนาไปสลชการพพฒนาตนาบล

เทพนจมจตในอนาคต

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65005684 : เสลนทางทดองเทททยวทดาหลวงแลนดฑสสดผสลบรมโภคผดานระบบออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบการตลาดแนวใหมช

เทคโนโลยยสารสนเทศ

เทคโนโลยยการออกแบบ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวทชาหลวงแลนดฑสลชผลขบรจโภคผชานระบบออนไลนฑ

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวแหชงใหมชภายในตนาบลทชาหลวงจพงหวพดจพนทบครย เชพพอม

โยงสถานทยพทชองเทยพยวทพจง 10 แหชง ใหขเปปนเสขนทางทชองเทยพยวแหชงใหมช เพพพอเพจพมรายไดขใหขแกช

ชคมชน ดขวยการโฆษณาผชานสพพอออนไลนฑ ใหขนชาสนใจและเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ทชาหลวง อ.มะขาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ต.ทชาหลวง อ.มะขาม จ.จพนทบครย 22150 โทร 039461353

ออนไลนฑ : U2t_thaluang

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การจพดทนาสพพอตชางๆเพพพอใชขชชวยในการโปรโมท เสขนทางทชองเทยพยวในตนาบลทชาหลวง ผชานทาง โซเชยพ

ยลมยเดยยลชชองทางตชางๆ  เชชนจพดทนาเพจทชาหลวงแลนดฑ โลโกข แบนเนอรฑ แผชนพพบ เพพพอชชวยเชพพอม

โยงสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลทชาหลวงแตชละแหชงเขขาดขวยกพน และทนาการประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพ

รลขจพกของนพกทชองเทยพยว เพพพอนสรขางรายไดขใหขแกชชคมชนและตรวจสอบการเตจบโตของการทชอง

เทยพยวตนาบลทชาหลวงผชาน ยอดเชพคอจน ยอดกดไลคฑ ยอดแชรฑ และยอดการรยวจว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 220,000
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PS65012490 : การพมฒนามาตรฐานการบรมการนมกทดองเทททยวตนาบลทดาหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศ

เทคโนโลยยการออกแบบ

ระบบการตลาดแนวใหมช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลทชาหลวง

รายละเอทยด : เปปนการพพฒนาสถานบรจการใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยว ทนาการเชพพอมโยงการทชอง

เทยพยวทพจงหมด เพพพอใหขเปปนทยพทชองเทยพยวแหชงใหมช โดยการเขขาไปจพดทนาขขอมลล ออกแบบสพพอกลาง 

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ แผนธครกจจ แผนพพฒนาสจนคขา และการนนาสจนคขาเขขาสลชตลาดทพจงออ

นไลนฑและออฟไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ทชาหลวง อ.มะขาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชาหลวงแลนดฑ แดนสมายลฑ

ออนไลนฑ : U2t_thaluang

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กจนปลใหญช ไปลชองแพ แลสวนพชอ วพนเดยยวกพเทยพยวไดข@ทชาหลวงจพนทบครย

ทาง U2T ทยมทชาหลวงไดขมองเหพนความงดงามของประวพตจศาสตรฑในอดยตและความอคดมสมบลรณฑ

ของทรพพยากรในปปจจคบพน จถงสนใจสรขางเสขนทางทชองเทยพยวแหชงใหมชของจพงหวพดจพนทบครย โดยทนา

การเชพพอมโยงสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลทชาหลวงแตชละแหชงเขขาดขวยกพน และไดขเขยยนเรพพองราวทยพ

นชาประทพบใจของแตชละแหชง พรขอมออกแบบโลโกขของตนาบลทชาหลวงใหขเปปนอพตลพกษณฑ และผลพก

ดพนสลชตลาดดขวยการสรขางสพพอออนไลนฑ ผชานเพจทชาหลวงแลนดฑ แลขวประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพก

ในมคมกวขางของนพกทชองเทยพยว เพพพอสรขางรายไดขเพจพมใหขแกชชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 220,000
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PS65010666 : การยกระดมบทดองเทททยวเชมงเกษตรชชมชนปฝถวทแบบ "วมนเดยฑทรมป"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการจพดเสขนทางการทชองเทยพยว

องคฑความรลขดขานการบรจการ

ยกระดพบมาตรฐานการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไปตามปปถวย

รายละเอทยด : รลปแบบการขายทางดขานการบรจการดขานทชองเทยพยวเชจงเกษตร เพพพอยกระดพบ

ตามมาตรฐานการใหขบรจการดขานการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ปปถวย อ.มะขาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปปถวยโมเดล 5 หมลช 2 ปปถวย  มะขาม  จพนทบครย  22150

ออนไลนฑ : ไปตามปปถวย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจนยจจพดทนาขถจนเพพพอสรขางเศรษฐกจจหมคนเวยยนใหขกพบประชาชนผลขเปปนเจขาของสถานทยพและ

ชคมชนปปถวยในการสรขางรายไดขและอาชยพในการพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนในการจพดการตลาด

นนาสจนทยพคขาในชคมชนทยพผลจตเองในครพวเรพอนมาจพดจนาหนชายของชคมชนปปถวยชาวตนาบลปปถวยอนาเภอ

มะขามจพงหวพดจพนทบครยภายใตขการสชงเสรจมและยกระดพบการบรจการดขานการทชองเทยพยวเพพพอสรขาง

ชพพอสรขางอพตลพกษณฑใหขกพบผลจตภพณฑฑชคมชนภายใตขแบรนดฑ“ไปตามปปถวย”เพพพอสรขางเศรษฐกจจ

หมคนเวยยนใหขกพบประชาชนผลขเปปนเจขาของ สถานทยพและชคมชนปปถวย ในการสรขางรายไดขและอาชยพใน

การพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนในการจพดการตลาดนนาสจนทยพคขาในชคมชนทยพผลจตเองในครพวเรพอน

มาจพดจนาหนชายของชคมชนปปถวย ชาวตนาบลปปถวย อนาเภอมะขาม จพงหวพดจพนทบครย ภายใตขการสชง

เสรจมและยกระดพบการบรจการดขานการทชองเทยพยว เพพพอสรขางชพพอ สรขางอพตลพกษณฑ ใหขกพบผลจตภพณฑฑ

ชคมชนภายใตขแบรนดฑ “ไปตามปปถวย”

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 112 / 818



PS65048173 : ารยกระดมบทดองเทททยวเชมงเกษตรชชมชนปฝถวทแบบ "2วมน1คชน"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ยกระดพบมาตรฐานการทชองเทยพยว

นวพตกรรมการจพดเสขนทางการทชองเทยพยว

องคฑความรลขดขานการบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไปตามปปถวย

รายละเอทยด : รลปแบบการขายทางดขานการบรจการดขานทชองเทยพยวเชจงเกษตร เพพพอยกระดพบ

ตามมาตรฐานการใหขบรจการดขานการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.ปปถวย อ.มะขาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วยโมเดล 5 หมลช 2 ปปถวย  มะขาม  จพนทบครย  22150

ออนไลนฑ : ไปตามปปถวย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจนยจจพดทนาขถจนเพพพอสรขางเศรษฐกจจหมคนเวยยนใหขกพบประชาชนผลขเปปนเจขาของสถานทยพและ

ชคมชนปปถวยในการสรขางรายไดขและอาชยพในการพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนในการจพดการตลาด

นนาสจนทยพคขาในชคมชนทยพผลจตเองในครพวเรพอนมาจพดจนาหนชายของชคมชนปปถวยชาวตนาบลปปถวยอนาเภอ

มะขามจพงหวพดจพนทบครยภายใตขการสชงเสรจมและยกระดพบการบรจการดขานการทชองเทยพยวเพพพอสรขาง

ชพพอสรขางอพตลพกษณฑใหขกพบผลจตภพณฑฑชคมชนภายใตขแบรนดฑ“ไปตามปปถวย”เพพพอสรขางเศรษฐกจจ

หมคนเวยยนใหขกพบประชาชนผลขเปปนเจขาของ สถานทยพและชคมชนปปถวย ในการสรขางรายไดขและอาชยพใน

การพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนในการจพดการตลาดนนาสจนทยพคขาในชคมชนทยพผลจตเองในครพวเรพอน

มาจพดจนาหนชายของชคมชนปปถวย ชาวตนาบลปปถวย อนาเภอมะขาม จพงหวพดจพนทบครย ภายใตขการสชง

เสรจมและยกระดพบการบรจการดขานการทชองเทยพยว เพพพอสรขางชพพอ สรขางอพตลพกษณฑ ใหขกพบผลจตภพณฑฑ

ชคมชนภายใตขแบรนดฑ “ไปตามปปถวย”

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 270,000

หนขา 113 / 818



PS65011568 : สชบสานพมฒนา ภสมมปฝญญาอดางคทรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เมโลเดยยน

สวชานไฟฟปา

เลพพอยตพดเหลพก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : อพงกะลคง

รายละเอทยด : เปปนอพงกะลคงทยพทนาจากไมขไผชไมขซยจ เพระามยลพกษณะพจเศษคพอชชวงขขอแตชละชชวงทยพ

ยาว มยนนจาหนพกเบาและใหขเสยยงทยพกพงวานใส โดยสจนคขามยทพจงหมด 14 คลช หรพอ 28 ตพบ (1 ชคด)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.อชางคยรย อ.มะขาม จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ชชวยผลจตสพพอประชาสพมพพนธฑหลากหลายชชองทางทพจงทาง Offine/Online ในการเขขาถถงกลคชม

ลลกคขามากขถจน พพฒนาตชอยอดผลจตภพณฑฑและสชงเสรจมอนครพกษฑเพพพอเปปนแหลชงการเรยยนรลขทาง

วพฒนธรรมดขานดนตรยไทย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 4,200

หนขา 114 / 818



PS65021241 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for BCG)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยทางการตลาดสพงคม ( Social Marketing Technology)

เทคโนโลยยทางการสพพอสาร (Communication Technology) ใชขเพพพอการประชาสพมพพนธฑผชาน

ชชองทางออนไลนฑ

นวพตกรรมการคมนาคมขนสชง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกคลองนารายณฑ

รายละเอทยด : “ หนถพงตนาบลหนถพงผลจตภพณฑฑ ” ของตนาบลคลองนารายณฑ อนาเภอเมพองจพนทบครย 

เพพพอเปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยว และสรขางรายไดขใหขกพบชคมชนและทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.คลองนารายณฑ อ.เมพองจพนทบครย จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

4P (Product Price Place Promotion) อาจจะเรยยกวชา marketing mix

1. Product สจนคขาหรพอบรจการทยพเราจะเสนอใหขกพบลลกคขา แนวทางการกนาหนดตพว product ใหข

เหมาะสมกพตของดลวชากลคชมเปปา หมายตของการอะไร

2. Price  การตพจงราคาในทยพนยจจะเปปนการตพจงราคาใหขเหมาะสมกพบ ผลจตภพณฑฑ และกลคชมเปปาหมาย

ของเรา

3. Place คพอวจธยการนนาสจนคขาไปสลชมพอของลลกคขา หากเปปนสจนคขาทยพจะขายไปหลายๆแหชง

4. Promotion คพอการทนากจจกรรมตชางๆ เพพพอบอกลลกคขาถถงลพกษณะสจนคขาของเรา เชชนโฆษณา

ในสพพอตชางๆ หรพอการทนากจจกรรม ทยพทนาใหขคนมาซพจอสจนคขาของเรา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 115 / 818



PS65007949 : โครงการแนะนนาเสลนทางการทดองเทททยว ทททกมน ทททชอป ในตนาบลบางกะจะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาประชาสพมพพนธฑรลปแบบออนไลนฑ

การใหขขขอมลลดขวยสพพอดจจจตอล

ทนาการตลาดผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑและออฟไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการแนะนนาเสขนทางการทชองเทยพยว ทยพกจน ทยพชอป ในตนาบลบางกะ

จะ, ของดยบางกะจะ

รายละเอทยด : การแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว รขานอาหาร รขานขายของฝาก และภลมจปปญญา

ของคนในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บางกะจะ อ.เมพองจพนทบครย จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : เทศบาลตนาบลบางกะจะ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ปปจจคบพนบางกะจะเปปนหมลชบขานทชองเทยพยว OTOP ของจพงหวพดจพนทบครย ในตนาบลบางกะจะยพงมยแหลชง

ทชองเทยพยวทางประวพตจศาสตรฑและแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ เชชน คชายเนจนวง วพดโยธานจมจต 

วพดพลพบ นนจาตกสยพยา เปปนตขน และมยแหลชงกจน แหลชงชอป เชชน ตลาดทคบหมขอ โรงจชาย เปปนตขน 

การพพฒนาและสชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยว กจน ชอป ภายในชคมชนบางกะจะใหขเปปนทยพรลขจพกและมย

ความนชาสนใจมากยจพงขถจน จถงตของมยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ และจพดกจจกรรมตชางๆ

เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยว เพพพอสรขางรายไดขและยอดขายใหขกพบชคมชนและคนในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65009308 : สดงเสรมมการทดองเทททยวในชชมชนเกาะเปรมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สชงเสรจมการทชองเทยพยวผชานระบบ Platform Omline

สพพอสจพงพจมพฑในรลปแบบ online และ offine

ใชขระบบแผนทยพชในการเดจนทางดขวย QR code

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คลชมพอพาเทยพยวบขานเกาะเปรจด

รายละเอทยด : รวบรวมขขอมลลในตนาบลเกาะเปรจดเพพพอจพดทนาแผนทยพและคลชมพอการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.เกาะเปรจด อ.แหลมสจงหฑ จ.จพนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T เกาะเปรจด จพนทบครย

ออนไลนฑ : U2T เกาะเปรจด จพนทบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทนาแผชนพพบคลชมพอพาเทยพยวบขานเกาะเปรจด รายละเอยยดสถานทยพและเบอรฑโทรตจดตชอ เพพพอชชวยเปปน

เครพพองมพอแนะนนาสถาทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลใหขนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกตนาบลเกาะเปรจดวชามยอะไร

บขางและสะดวกในการดลแผนทยพมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65022621 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑจากสมชนไพร ตนาบลคลองเขชทอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จากนนจาหมพกสมคนไพรพพฒนามาเปปนเจล เพพพอความสะดวกตชอการใชขงาน

วจเคราะหฑการจนาหนชายสจนคขาผชานทางชชองทางออนไลนฑใหขเปปนระบบ

องคฑความรลขดขานการออกแบบพพฒนาบรรจคภพณฑฑและฉลากสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เจลสมคนไพร 8 เซยยน

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑทยพผลจตจากสมคนไพรทพจง 8 ชนจด1. ใบมะกรลด2. ขจง3. ขชา4. 

ตะไครข5. ผพกเสยจยนผย6. ใบยอ7. ขมจจน8. ไพลสด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏราชนครจนทรฑ

ต.คลองเขพพอน อ.คลองเขพพอน จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศลนยฑการเรยยนรลขพพชสมคนไพรบขานเกษตรสคขไดขมยสมคนไพรทยพสามารถนนามาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑ

ไดข โดยโรงพยาบาลคลองเขพพอนแผนกแพทยฑแผนไทยตของการแปรรลปนนจาหมพกสมคนไพรใหขเปปนเจ

ล ทางทยมU2T จถงพพฒนาสลตรนนจาหมพกใหขเปปนเจลและเพจพมตพวยา พพฒนาผลจตภพณฑฑ การบรรจค

ภพณฑฑ การตลาด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000
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PS65012262 : พมฒนาเสลนทางการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแปลงวพสดคการเกษตรเปปนทรพพยากรดจน/ปคปย

นนาวพสดคเหลพอใชขมาปรพบทนาจคดเชพคอจน

กระบวนการจพดการขยะสดทนาเปปนปคปยหมพก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยว บถงนนจารพกษฑ

รายละเอทยด : สพมผพสวจถยชคมชนคนบถงนนจารพกษฑ หลากวพฒนธรรม ไทย-มอญ ไทย-พคทธ ไทย-

มคสลจม ทยพมยทพจงการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม การทชองเทยพยวเชจง

เกษตร และการจพดทนาสจนคขาสรขางสรรคฑทยพมยอพตลพกษณฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.บถงนนจารพกษฑ อ.บางนนจาเปรยจยว จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : วจถยบถงนนจารพกษฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.สนารวจ/หาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวในชคมชน

2.ปรพบภลมจทพศนฑ จพดเตรยยมสถานทยพ และทนาจคดเชพคอจน

3.วางแผนสรขางเสขนทางการทชองเทยพยว (แผนทยพทชองเทยพยว)

4.โปรโมท ทนาการตลาดออฟไลนฑ และออนไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,500
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PS65004468 : พมฒนาแผนททททดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Google map

Page Facebook

Tiktok

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพทชองเทยพยววพดเขาดจน

รายละเอทยด : เปปนแผนทยพทชองเทยพยวรลปแบบออนไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.เขาดจน อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดเขาดจน ต.เขาดจน อ.บางปะกง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลเขาดจน จพงหวพดฉะเชจงเทรา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทนาแผนทยพฉบพบออนไลนฑทยพเขขาใจงชาย และการประชาสพมพพนธฑแนะนนาการไหวขสพกการะแตชละจคดภาย

ในวพด เพพพอไมชใหขพลาดจคดสนาคพญ ดพงนพจนจถงเนขนไปทยพการประชาสพมพพนธฑ ทนา Vlogทชองเทยพยวพรขอม

แนะนนา เพพพอดถงดลดความนชาสนใจแกชนพกทชองเทยพยวและยกระดพบวพดดขวย SHA

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65005922 : เสลนทางการทดองเทททยวใหมดตนาบลทดาขลาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชาขขาม...ไมชควรขขามรวมอยลช

รายละเอทยด : แพพคเกจทพวรฑพรขอมแผนทยพโปรแกรมเทยพยวแบบภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาขขาม อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทศบาลต.ทชาขขาม

ออนไลนฑ : ทรจปทชาขขาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทชาขขามมยทรพพยากรทยพหลากหลาย ทพจงวพฒนธรรม วจถยชยวจต ธรรมชาตจ เหมาะอยชางยจพงในการเปปน

แหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพษฑ

จากการสนารวจแผนการทชองเทยพยวเดจมเปปนเพยยงการพจมพฑตพวหนพงสพอบอกวชาในโปรแกรมเทยพยว

ตของทนาอะไรบขางซถพงทางเราไดขดลแลขวรลขสถกวชาธรรมดาและไมชหนขาสนใจ จถงคจดเหพนวชาควรเปลยพยน

เปปนแผนทยพภาพแทนเพพพอความสวยงาม นชาสนใจ นพกทชองเทยพยวจะไดขเหพนภาพ และเกพบกลพบไปเปปน

ของทยพระลถกไดข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 121 / 818



PS65005726 : การเดมนทาง ททท “ทดาสะอลาน”

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

QR CODE ใชขเพพพอใหขขขอมลลสถานทยพตชางๆในการทชองเทยพยว

ใหขขขอมลลผชานสพพอโซเชยยลมยเดยย เชชน เพจ Facebook Instragram

จพดจนาหนชายผชานสพพอโซเชยยลมยเดยย เชชน เพจ Facebook website

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : The Journey at Thasa Arn

รายละเอทยด : พพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวโดยใหขชคมชนคขนหาของดยเเละของเดชนทยพมยภายใน

ชคมชน และพพฒนามาเปปนผลจตภพณฑฑในรลปแบบการบรจการดขานการทชองเทยพยว เพพพอผลพกดพน

การพพฒนาอยชางยพพงยพนบนฐานของการทชองเทยพยว อนครพกษฑและเปปดประสบการณฑทชองเทยพยว

อยชางลถกซถจงและยพพงยพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาสะอขาน อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทพวรฑทชาสะอขาน

ออนไลนฑ : เจอนพพน Journey ทยพทชาสะอขาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โปรแกรมเสขนทางทชองเทยพยวชคมชนทยพสรขางขถจนจากการปรถกษาหารพอเเละรชวมมพอของประชาชนใน

ชคมชน ทดสอบเสขนทางทชองเทยพยวทยพสรขางขถจนเพพพอตรวจสอบวชาสามารถใชขงานไดขจรจงหรพอไมช 

จนาหนชายโปรแกรมทชองเทยพยว

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 4,000
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PS65015574 : โอลโห One Day Trip เทททยวบางสมมคร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบ Brochure

การจพดทนา Digital Media

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โอขโห One Day Trip เทยพยวบางสมพคร

รายละเอทยด : กจจกรรมทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑแบบ One Day Trip ภายในชคมชนบาง

สมพคร เรยยนรลขภลมจปปญญาทของถจพน ไดขมยสชวนรชวมกพบกจจกรรมของชคมชนและรพบประทานอาหาร

พพจนบขาน จถงมยการจพดทนาใบโบรชพวรฑขถจนใหมชใหขมยความสวยงาม รวมทพจงมยตพวเลพอกราคามากขถจนซถพง

พรขอมไปดขวยกจจกรรมทยพมากขถจนเชชนกพน ใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเลพอกทรจปไดขตามความสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บางสมพคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : คคณสนาเนยยง (089-9347299)

ออนไลนฑ : หลงรพกบางสมพคร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตสพพอ Content รลปภาพ/ วยดยโอ เพพพอสชงเสรจมการขาย โดยมยประชาชนทคกเพศทคกวพยเปปนกลคชม

เปปาหมาย จองทรจปไดขทยพชคมชนโดยตรงผชานโทรศพพทฑ หรพอ ไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 9,999

หนขา 123 / 818



PS65025687 : อบรมสดงเสรมมอาชทพและพมฒนาผลมตภมณฑฑทลองถมทน ยาหมดองสมชนไพร สสตรหมวไชเทลาโปปยกมพก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรลปสมคนไพรดขวยการสกพด

เทคโนโลยยการแปรรลปสมคนไพรดขวยความรขอน

VALUE (คคณคชา) = Greenery Healthy product,สรรพคคณทางยาและกลจพนทยพหอมเฉพาะ

ตพว(ตอบโจทยฑยคคสมพยใหมช) NEW (ใหมช) = ใหมชสนาหรพบตลาด THING (ผลจตภพณฑฑ) = ยาหมชอง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมชองสมคนไพร สลตรหพวไชเทขาโปฟยกพจก (HERB BALM)

รายละเอทยด : ยาหมชองสมคนไพรชนจดนยจ เปปนการนนาผพกสวนครพวอยชางหพวไชเทขามาแปรรลปเปปน

ผลจตภพณฑฑยาสมคนไพร หพวไชเทขามยคคณสมบพตจ ลดอาการวจนเวยยนศยรษะ อาการหวพด ปวดตาม

ขขอ เปปนตขน โปฟยกพจก เครพพองเทศจยนทยพมยคคณสมบพตจ มยกลจพนหอมเฉพาะตพว และเปปนทพจงเครพพองเทศ

และสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏราชนครจนทรฑ

ต.พจมพา อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Business Model Canvas (ยาหมชองสมคนไพร สลตรหพวไชเทขาโปฟยกพจก)

1.) VALUE PROPOSITIONS (นนาเสนอคคณคชาอะไรสลชลลกคขา) 

Gain point – Greenery Healthy Product,ความแปลกใหมช,สรรพคคณบรรเทาอาการบาด

เจพบ

(ภายนอก) มยมากกวชาทยพขายตามทของตลาด, คคณสมบพตจพจเศษเฉพาะตพว

PainPoint - มยกลจพนหอมเฉพาะตพว ,พกพางชาย , มยหลายขนาด , ราคาเหมาะสม , ใชขงานสะดวก

2.) CUSTOMER SEGMENTS (ใครลลกคขาเราบขาง) – ลลกคขากลคชมเปปาหมายสชวนใหญชอายค 40 ปปขถจน

ไป 

3.) REVENUES STREAMS (ชชองทางรายไดข) - รายไดขทยพขายยาหมชองสมคนไพร สลตรหพวไชเทขา

และโปฟยกพจก

มยชชองทางทพจง ออฟไลนฑ และออนไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 69,000
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PS65019975 : โครงการพมฒนาการทดองเทททยววมถทชทวมตตนาบลสองคลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

facebook

line

website

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : -

รายละเอทยด : -

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตนาบลสองคลอง

ออนไลนฑ : ยลทลทยสองคลอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จากการศถกษาและลงพพจนทยจตนาบลสองคลอง พบไดขวชาในพพจนทยพตนาบลสองคลองนพจนเตพมไปดขวยวจถย

ชยวจตชาวประมงพพจนบขานทยพมยการผสมผสานระหวชางประมงนนจาจพด และประมงนนจาเคพม ทพจงนยจจถงขอ

เสนอการจพดทนาโปรแกรมการทชองเทยพยว One Day Trip ทยพจะนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวภายใน

ตนาบลสอง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000
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PS65025873 : แพวกเกจทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑตนาบลคลองประเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศดขานการทชองเทยพยว

เทคโนโลยยการจพดการโรงแรมและรขานอาหาร

นวพตกรรมการจพดการเสขนทางทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรม ทชองเทยพยว คลองประเวศ 

รายละเอทยด : โปรแกรม ทชองเทยพยว เชจง อนครพกษฑ คลอง ประเวศ  เปปน การพาชมสวนผพกและ

ฟารฑม ไกชไขช  อยกทพจงยพงไดขเรยยน รลข วจถยชาวบขาน รจมนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.คลองประเวศ อ.บขานโพธจด จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยว เชจง อนครพกษฑ ในตนาบลคลองประเวศ   เปปน การทชองเทยพยว เพพพอ ประตคขนเศรษฐกจจ 

ภายในตนาบลกจจกรรม ทยพจพดขถจนจะมยการชมสวนผพกผลไมข  ลชองเรพอในลนาคลอง  พาชมฟารฑม ไกชไขช  

และในการทชองเทยพยว ครพจงนยจยพงมยทยพพพกแบบโฮมสเตยฑ ใหขนพกทชองเทยพยว ไวขพพกผชอน  ดขวยเหตคนยจ จถง

เหพน วชาการทชองเทยพยว เชจง อนครพกษฑ ทยพจพดขถจนจะเปป นประโยชนฑ ตชอชคมชนและนพกทชองเทยพยว ทยพมา

เทยพยวชมฟารฑม แอนดฑ รยสอรฑท จะไดขรพบความรลข เกยพยวกพบวจถยชาวบขานรจมคลองอยกดขวย  โดยกลคชม

เปปาหมาย จะเปปนทคกเพศ ทคกวพย  ทพจงในตนาบลและนอกพพจนทยพ 

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65018342 : การทดองเทททยวตามรอยวมถทชทวมต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Travel application

Website

Facebook / Instagram

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : CCS : Experience of Livilihoods / การทชองเทยพยวตามรอยวจถยชยวจต

รายละเอทยด : เปปนบรจการนนาเทยพยวสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการประสบการณฑวจถยชยวจตในตชาง

ภาค ตชางจพงหวพด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พนมสารคาม

ออนไลนฑ : การทชองเทยพยวตามรอยวจถยชยวจต

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การบรจการทชองเทยพยวในรลปแบบวจถยชยวจตพพจนเมพองฉะเชจงเทรา ทยพจะพานพกทชองเทยพยวทพจงไทยและตชาง

ชาตจไปสพมผพสกพบวจถยชยวจตพพจนบขานชาวฉะเชจงเทราใหขนพกทชองเทยพยวไดขมยสชวนรชวมในวพฒนธรรมทของ

ถจพนหลากหลายรลปแบบ นนาโดยไกดฑและทยมงานทยพเปปนชาวบขานในพพจนทยพนพจนๆสชงเสรจมการสรขาง

อาชยพใหขกพบคนในชคมชน

แผนธครกจจ

1.เราจะสรขางประสบการณฑการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม และ เรยยนรลขวจถยชยวจตในระยะเวลา 5 วพน

2. เราจะรพบลลกคขา หรพอ กรคบปทพวรฑ รอบละ 3กลคชม กลคชมละ 5-10 คน เผพพอใหขสามารถดลแลนพกทชอง

เทยพยวไดขอยชางทพพวถถงและมพพนใจวชาทคกคนจะไดขรพบประสบการณฑทยพดยกลพบไป

3. ทยมงานนนาเทยพยว คนขพบรถรพบสชง คนทนาอาหารทของถจพน ลชามแปลภาษา คนดลแล ทยมงานทคกคนจะ

ใชขคนในพพจนทยพนพจนๆ เพพพอสชงเสรจมการสรขางอาชยพใหขคนวชางงาน และ คนในชคมชนไดขมยรายไดข

4. ใน 1วพน เราจะมยกจจกรมม ดพงนยจ

- 9.30 - 11.30 พาชมพพจนทยพทางศาสนา สถานทยพศพกดจดสจทธจด
- 12.00-13.30 พาเดจนเทยพยว หาของกจนตลาดนนจา 

- 14.00-16.00 รชวมทนา WORKSHOP  เลยจยงควายนมในรลปแบบปศคสพตวฑอจนทรยยฑ (Organic 

Farming) เชชน ทนาพจซซชา ทนาไอศกรยม ทนาเนยแพนเคขก ปลลกผพกสวนครพว เกพบไขชเปปดทนาไขชเคพม ดนา

นาปลลกขขาว และทนาสบลช

- 17.00-19.00 รชวมทนาอาหาร และ กจนขขาวตามแบบวจถยชยวจต อาหารพพจนบขานนนาโดยแมชครพวใน

ชคมชน 

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 100,000
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PS65016523 : ศสนยฑเรทยนรสลและทดองเทททยวเชมงเกษตรตนาบลหนองยาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยแพลตฟอรฑมออนไลนฑเพพพอทนาการตลาด

นวพตกรรมการเรยยนรลขเกยพยวกพบการเกษตร

นวพตกรรมการแปรรลปสจนคขาทางการเกษตร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑเรยยนรลขและทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลหนองยาว

รายละเอทยด : ศลนยฑเรยยนรลขและทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลหนองยาว เปปนศลนยฑทยพใหขทพจงความรลข

ดขานเกษตรผนวกกพบนนาเอาการทชองเทยพยวแบบวจถยการเกษตรเขขามาผสมผสานกพน เพพพอใหขผลขทยพ

สนใจเขขามาในศลนยฑการเรยยนรลขแหชงนยจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑเรยยนรลขและทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลหนองยาว

ออนไลนฑ : ศลนยฑเรยยนรลขและทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลหนองยาว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Customer Segment – ลลกคขาคพอ คนทยพอาศพยภาคตะวพนออกอายค 10 ปปขถจนไป ไมชจนากพดเพศ (เดพก

เยาวชน/นพกเรยยน /นพกศถกษา/ประชาชนทพพวไป) 

Customer Relationships – ใหขความรลขเรพพองเกษตรแบบดพจงเดจมและเกษตรเกษตรแบบใหมช

ผชานทางบอรฑดประชาสพมพพนธฑของศลนยฑฯ และจะมยการมอบสชวนลด 10 % สนาหรพบผลขทยพมาทชองเทยพยว

และฝฝกอบรมครพจงทยพ 2 ขถจนไป

Channels – ประชาสพมพพนธฑและจองบรจการผชาน Facebook, Tik Tok และซพจอตพพวไดขทยพ อนต. 

หนองยาว การประชาสพมพพนธฑในตนาบลหนองยาว เชชน เสยยงตามสาย, บอรฑดประชาสพมพพนธฑ ทนา

จดหมายแจขงตามโรงเรยยนและหนชวยราชการตชางๆในตนาบล ภายนอกตนาบล จะมยการใชขแผชนพพบ

แหลชงทชองเทยพยวแจกในงานอบรมของชมรมอาสาพพฒนาชคมชน และสนานพกงานพพฒนาชคมชน

Value Propositions – สจพงทยพลลกคขาจะไดขรพบคพอ ความเพลจดเพลจนและผชอนคลายในการทชอง

เทยพยวในรลปแบบธรรมชาตจ ไดขความรลขในเรพพองของการทนาเกษตรทพจงแบบดพจงเดจมและแบบสมพยใหมช 

ไดขความรลขเรพพองการเพาะปลลก/เลยจยงสพตวฑ/ทนาปคปย และไดขความเพลจดเพลจนในการซพจอสจนคขาทยพเปปน

ผลจตผลของทางศลนยฑฯ ไดข

Key Activities – กจจกรรมของทางศลนยฑฯ คพอสอนและใหขความรลขในเรพพองการเกษตร (ปลลกผพก/

ผลไมข, สวนสมคนไพร, เลยจยงสพตวฑ, ทนานายขอนยคค ทชองเทยพยวเชจงเกษตร การพพกผชอนหยชอนใจและ

เปปดใหขเกพบผพกผลไมขในพพจนทยพในศลนยฑฯ สรขางเพจโปรโมทและจนาหนชายสจนคขาจากผลผลจตจาก

ศลนยฑฯ

Key Resources – พพจนทยพศลนยฑการเรยยนรลข จนานวน 27 ไรช โรงเรพอนสนาหรพบจพดอบรม โรงเรพอน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65019132 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม คลองนครเนชทองเขต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประยคกตฑภลมจศาสตรฑสารสนเทศ

การถชายทอดภาพเสมพอนจรจง

การถชายทอดผชานสพพออจเลพกโทรนจค

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม คลองนครเนพพองเขต

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม คลองนครเนพพองเขต (พพจนทยพตนาบลคลองนคร

เนพพองเขต ตลอดสองฝปพ งคลองและพพจนทยพตชอเนพพอง)การทชองเทยพยววพฒนธรรม one day trip 

800 บาทตชอคน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.คลองนครเนพพองเขต อ.เมพองฉะเชจงเทรา จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อบต. คลองนครเนพพองเขต

ออนไลนฑ : อบต. คลองนครเนพพองเขต

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม คลองนครเนพพองเขต

ประเดพนปปญหาจากการลงพพจนทยพตนาบลคลองนครเนพพองเขต อนาเภอเมพองฉะเชจงเทรา จพงหวพด

ฉะเชจงเทราพบวชาในพท.คลองนครเนพพองเขตนพจนเปปนพท.ทยพมยวพฒนธรรมทยพมยความเชพพอมโยงกพบ

ประวพตจศาสตรฑและการใชขชยวจตของผลขคนรจมฝปพ งคลองอยกทพจงยพงมยสถาปปตยกรรมทยพมยความสนาคพญ

ตลอดสองฝปพ งคลอง และหนชวยงานทของถจพนทยพมยความเกยพยวขของกพบพพจนทยพไดขมยนโยบายและ

โครงการสนพบสนคนประเดพนการทชองเทยพยวดพงกลชาว

จากสภาพปปญหาจนาเพาะจะสามารถมอง pain point ออกไดขเปปน

1.ผลจตภพณฑฑ (Product)

การทชองเทยพยงเชจงวพฒนธรรมมยความไมชชพดเจนขาดการรพบรลขในแตชละพพจนทยพของโครงการ

2.ราคา (Price)

ขายแพคเกจบรจการเปปน : ทชองเทยพยววพฒนธรรม one day trip 

3.ชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place)

จนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

4.การสชงเสรจมการตลาด (Promotion)

ใชขชชองทางโซเชยยลมยเดยยเชชน Facebook, IG, line เพพพอเผยแพชขขอมลลขชาวสาร รวมถถงโปรโมชพพน

ตชางๆและเปปนชชองทางสรขางความสพมพพนธฑกพบลลกคขา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 70,000

หนขา 129 / 818



PS65008577 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวใกลลกรชงเทพ วมดชมโพธนาราม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วพดชมโพธยาราม

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวผชาน Facebook fanpage การโปรโมทผชานโลกออนไลนฑ

ถชายทนาวยดยโอโปรโมทการทชองเทยพยวในชคมชนเพพพอยกระดพบเศรษฐกจจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สชงเสรจมการทชองเทยพยวใกลขกรคงเทพ

รายละเอทยด : สชงเสรจมการทชองเทยพยวใกลขกรคงเทพ โปรโมทการทชองเทยพยวในชคมชนเพพพอยก

ระดพบเศรษฐกจจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.โสธร อ.เมพองฉะเชจงเทรา จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทยพยว1 วพนใกลขกรคง ชมวพดมโพธยาราม

ออนไลนฑ : เทยพยว ใกลข กรคง : Sothon Journey

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สชงเสรจมการทชองเทยพยวผชพานชชองทาง Social media

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 130 / 818



PS65017353 :  ดโครงการการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจเเละสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชชองทาง Online

แผนทยพทชองเทยพยว

เพจ Facebook Line Instagram

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวชคมชน

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวกระจายรายไดขสลชชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏราชนครจนทรฑ

ต.หนามแดง อ.เมพองฉะเชจงเทรา จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวของคนไทยมยความหลากหลายมากขถจน

การมยเทคโนโลยยทยพชทพนสมพย สชงผลใหขคนไทยสามารถศถกษาหาขขอมลลเกยพยวกพบการทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 131 / 818



PS65008171 : โครงการยกระดมบการประชาสมมพมนธฑแหลดงเทททยวทะเลวมงคสดลวยการประยชกตฑใชลสชทอออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดแคมเปญดถงดลดนพกทชองเทยพยว เชชน จพดกจจกรรม

โปรโมทอพตลพกษณฑ ของสถานทยพทชองเทยพยว เพพพอเผยแพรชใหขผลขคนรลขจพกมากยจพงขถจน

เลพอกกลคชมเปปาหมายทยพชพดเจน เชชน เจาะจงกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจ ธรรมชาตจ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวธรรมชาตจตลาดนนจาทะเลวพงคลและลานบพจงไฟ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวและบรจการ เชชน เครพพองเลชนกจจกรรมทางนนจา(เชชาหชวงยาง เสพจอ

ชลชยพ) แครช-รชม สนาหรพบนพพงพพกผชอน และจนาหนชายอาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.ทคชงพระยา อ.สนามชพยเขต จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ทะเลวพงคล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทยพมา >> แหลชงทชองเทยพยวธรรมชาตจในชคมชน

ผลจตภพณฑฑ/บรจการ >> การทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ ณ ตลาดนนจาทะเลวพงคลและลานบพจงไฟ พรขอม

จคดบรจการนพกทชองเทยพยว เชชน เครพพองเลชนกจจกรรมทางนนจา(เชชาหชวงยาง เสพจอชลชยพ) แครช-รชม 

สนาหรพบนพพงพพกผชอน และจนาหนชายอาหาร

กลคชมเปปาหมาย >> นพกทชองเทยพยว ทคกเพศ ทคกวพย (จากคนในจพงหวพด และจพงหวพดใกลขเคยยง)

ชชองทางการจนาหนชาย >> ออนไลนฑ ออฟไลนฑ

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ >> 

1.ถชายรลปโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว สนาหรพบแชรฑลงกลคชมทชองเทยพยว 

2.ทนาปปายจคดเชพคอจนแหลชงทชองเทยพยวใหข สวยงามเพพพอโพสตฑลงโซเชยยลมยเดยย (โดยรลปจากการ

โพสตฑของนพกเทยพยวจะชชวยดถงดลดกลคชมนพกทชองเทยพยวหนขาใหมช)

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65008205 : โครงการสดงเสรมมการจมดการขยะจากแหลดงทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาจคดบชงชยจไปยพงจคดคพดแยกขยะ

ประชาสพมพพนธฑใหขกพบนพกทชองเทยพยวทราบถถงมาตราการดลแลพพจนทยพ

จพดทนาจคดคพดแยกขยะใหขนพกเทยพยวเทยพยวอยชางเปปนระบบ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การจพดการขยะตลาดนนจาวพงคลอยชางยพพงยพน

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการจพดการขยะบรจเวณตลาดนนจาทะเลวพงคลดขวยการอนครพกษฑสจพงแวด

ลขอมบลรณาการ การทชองเทยพยวอยชางยพพงยพน จากการแยกขยะสรขางรายไดขแกชผลขดลแลความ

สะอาดแหลชงทชองเทยพยวในตนาบล ซถพงเปปนคนในตนาบล เกจดการหมคนเวยยนทรพพยากรและพพฒนา

แหลชงทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.ทคชงพระยา อ.สนามชพยเขต จ.ฉะเชจงเทรา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทยพมา >> สถานทยพ ทชองเทยพยว ซถพงมยผลขใชขบรจการ สชงผลใหขเกจดปรจมาณขยะในพพจนทยพจนานวนมาก ซถพงยพง

ขาดการจพดการทยพมยประสจทธจภาพ 

ผลจตภพณฑฑ/บรจการ >> คพดแยกขยะจากแหลชงทชองเทยพยวเพพพอสรขางรายไดขใหขกลคชมผลขปฏจบพตจงานทยพ

เกยพยวขของ 

กลคชมเปปาหมาย >> 1.จากนพกทชองเทยพยว 2.ผลขปฏจบพตจงาน 

ชชองทางการจนาหนชาย >> ผลขรพบซพจอของเกชา 

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ >> 1.ใหขความรลขผลขปฏจบพตจงานและนพกทชองเทยพยว เรพพองการคพด

แยกขยะ 2.ทนาปปายประชาสพมพพนธฑและใหขความรลขการคพดแยกขยะ 3.ทนาจคดคพดแยกขยะสนาหรพบนพก

ทชองเทยพยวและผลขปฏจบพตจงาน

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 500
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PS65014529 : ยาหมดอง โชตมรมตนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบบรรจคภพณฑฑของสจนคขาใหขมยความแนชนหนาและมยความนชาเชพพอถพอ

ดนาเนจนการสชงผลจตภพณฑฑยาหมชองทยพมยสชวนผสมของกพญชาใหขแกชคณะเภสพชศาสตรฑเพพพอ

วจเคราะหฑปรจมาณสารสนาคพญของกพญชาทยพเปปนสชวนผสมในผลจตภพณฑฑเพพพอตรวจสอบ

มาตรฐานของสจนคขา

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โชตจรพตนฑ

รายละเอทยด : ยาหมชองทยพมยสชวนผสมของกพญชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาบคญมย อ.เกาะจพนทรฑ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โชตจรพตนฑ

ออนไลนฑ : โชตจรพตนฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การแปรรลปสมคนไพรทยพไดขมาตรฐานและมยคคณภาพ สามารถสรขางมลลคชาเพจพมใหขแกชผลจตภพณฑฑ

สมคนไพรไดข

อยกทพจงยพงสชงเสรจมใหขเกจดความเชพพอมพพนในการใชขสมคนไพรอยกดขวย วจสาหกจจชคมชนเปปนองคฑกรหนถพง

ทยพผลพกดพนใหขคนในชคมชนใชขทรพพยากรทยพมยอยลชในชคมชนใหขเกจดประโยชนฑ ใหขความสนใจในการนนา

สมคนไพรมาประยคกตฑใหขเขขากพบผลจตภพณฑฑสจนคขาตชางๆ ตนาบลทชาบคญมย อนาเภอเกาะจพนทรฑ จพงหวพง

ชลบครยมย “วจสาหกจจชคมชนทชาบคญมยประชาชนรชวมใจ กพญชาทชาบคญมย” สถานทยพแหชงนยจเปปดเปปนพพจนทยพ

ศถกษาดลงาน อบรม สพมมนา ใหขความรลขเกยพยวกพบกพญชา เมพพอชาวบขานในชคมชนเกจดความรลขและความ

เขขาใจในประโยชนฑและโทษของกพญชา จถงสามารถนนาสมคนไพรทยพมยอยลชในชคมชนมาตชอยอดและ

ผลจตเปปนสจนคขาออกมาใหขเกจดประโยชนฑตชอผลขใชขและสามารถสรขางรายไดขใหขแกชสมาชจกในชคมชน 

จถงเกจดเปปนผลจตภพณฑฑยาหมชองโชตจรพตนฑ ยาหมชองทยพมยสชวนผสมจากกพญชาขถจนมา และเพพพอเพจพม

ความนชาเชพพอถพอใหขแกชผลจตภพณฑฑจะมยการนนาผลจตภพณฑสชงไปทยพคณะเภสพชศาสตรฑ มหาวจทยาลพย

บลรพา เพพพอวจจพยและตรวจสอบคคณภาพของผลจตภพณฑฑ

โดยมยชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขามย 2 ชชองทาง ดพงนยจ

1.ออฟไลนฑ (โดยการออกบลทตามเทรดตชางๆและลงรขานคขาชคมชน)

2.ออนไลนฑ (ขายทางเพจเฟสบคบคและแอพพลจเคชพพนไลนฑ)

-Facebook : https://www.facebook.com/

%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E

0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-101827022618194

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000
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PS65014534 : นนนามมนเหลชอง โชตมรมตนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบบรรจคภพณฑฑของสจนคขาใหขมยความแนชนหนาและมยความนชาเชพพอถพอ

ดนาเนจนการสชงผลจตภพณฑฑนนจามพนเหลพองทยพมยสชวนผสมของกพญชาใหขแกชคณะเภสพชศาสตรฑเพพพอ

วจเคราะหฑปรจมาณสารสนาคพญของกพญชาทยพเปปนสชวนผสมในผลจตภพณฑฑเพพพอตรวจสอบ

มาตรฐานของสจนคขา

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนเหลพอง โชตจรพตนฑ

รายละเอทยด : นนจาเหลพองทยพมยสชวนผสมของกพญชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาบคญมย อ.เกาะจพนทรฑ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โชตจรพตนฑ

ออนไลนฑ : โชตจรพตนฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การแปรรลปสมคนไพรทยพไดขมาตรฐานและมยคคณภาพ สามารถสรขางมลลคชาเพจพมใหขแกชผลจตภพณฑฑ

สมคนไพรไดข

อยกทพจงยพงสชงเสรจมใหขเกจดความเชพพอมพพนในการใชขสมคนไพรอยกดขวย วจสาหกจจชคมชนเปปนองคฑกรหนถพง

ทยพผลพกดพนใหขคนในชคมชนใชขทรพพยากรทยพมยอยลชในชคมชนใหขเกจดประโยชนฑ ใหขความสนใจในการนนา

สมคนไพรมาประยคกตฑใหขเขขากพบผลจตภพณฑฑสจนคขาตชางๆ ตนาบลทชาบคญมย อนาเภอเกาะจพนทรฑ จพงหวพง

ชลบครยมย “วจสาหกจจชคมชนทชาบคญมยประชาชนรชวมใจ กพญชาทชาบคญมย” สถานทยพแหชงนยจเปปดเปปนพพจนทยพ

ศถกษาดลงาน อบรม สพมมนา ใหขความรลขเกยพยวกพบกพญชา เมพพอชาวบขานในชคมชนเกจดความรลขและความ

เขขาใจในประโยชนฑและโทษของกพญชา จถงสามารถนนาสมคนไพรทยพมยอยลชในชคมชนมาตชอยอดและ

ผลจตเปปนสจนคขาออกมาใหขเกจดประโยชนฑตชอผลขใชขและสามารถสรขางรายไดขใหขแกชสมาชจกในชคมชน 

จถงเกจดเปปนผลจตภพณฑฑยาหมชองโชตจรพตนฑ ยาหมชองทยพมยสชวนผสมจากกพญชาขถจนมา และเพพพอเพจพม

ความนชาเชพพอถพอใหขแกชผลจตภพณฑฑจะมยการนนาผลจตภพณฑสชงไปทยพคณะเภสพชศาสตรฑ มหาวจทยาลพย

บลรพา เพพพอวจจพยและตรวจสอบคคณภาพของผลจตภพณฑฑ

โดยมยชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขามย 2 ชชองทาง ดพงนยจ

1.ออฟไลนฑ (โดยการออกบลทตามเทรดตชางๆและลงรขานคขาชคมชน)

2.ออนไลนฑ (ขายทางเพจเฟสบคบคและแอพพลจเคชพพนไลนฑ)

-Facebook : https://www.facebook.com/

%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E

0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C-101827022618194

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000
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PS65015844 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวและบรมการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กลคชมลลกคขาในพพจนทยพ และใกลขเคยยง และแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

พพฒนาระบบการทชองเทยพยวใหขทพนมพย

อบรมอยคอมเมจรฑช Page Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการสชงเสรจมการทชองเทยพยวและบรจการ

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวของเกาะสยชพง เพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบผลขประกอบการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาเทววงษฑ อ.เกาะสยชพง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชยวยรฑ กวขางขวาง

ออนไลนฑ : สองแถว เกาะสยชพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวของเกาะสยชพงโดยการสรขางสพพอออนไลนฑในการโปรโหมดการทชอง

เทยพยวทพจงในชชวงของ Low season และ High season และบรจการ การทชองเทยพยวแบบสะดวกโดย

มยเทคโนโลยยเขขามาชชวยในการเปปนไกดฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65007184 : การสรลางงานอทเวลนตฑเชมงประสบการณฑเพชทอยกระดมบการรมบรสลทางการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Online Platform PR

Live Streaming

Canva

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการประกวดภาพถชาย Tripod in Ploungthong

รายละเอทยด : โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวภายใตนาบลพลวงทอง จนานวน 8 แหชง เพพพอเปปนจคด

หมายปลายทางการทชองเทยพยว และใชขประกอบการเขขารชวมกจจกรรมการ/โครงการประกวด

ภาพถชาย Tripod in Ploungthong และสชงเสรจมการมยสชวนรชวมของชคมชน ธครกจจในพพจนทยพ 

กอปรกพบองคฑกรปกครองสชวนทของถจพน (อปท.) ในการจพดงานอยเวนทฑ ณ ธครกจจทยพพพกชคมชน 

จนานวน 2 ครพจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.พลวงทอง อ.บชอทอง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : U2Tตนาบลพลวงทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวจเคราะหฑความตของการชคมชนรชวมกพบอปท.และชคมชนไดขรพบPainPointและจคดตของการ

พพฒนาไดขแกชการเปปนทยพรลขจพกตชอบคคคลชคมชนองคฑกรและนพกทชองเทยพยวภายนอกจถงเปปนทยพมาของ

การจพดโครงการTripodinPloungthongโดยจนาแนกตามประเดพนดพงนยจ

VP-แหลชงทชองเทยพยวนจยมของตนาบล8แหชง

CS-นพกทชองเทยพยวภายนอกผลขชพพนชอบการถชายภาพและชคมชน

CH-O2Oผชานสพพอเอกสารประชาสพมพพนธฑและเพจโซเชยบลมยเดยย

CR-การออกแบบกจจกรรมทพจงกชอนระหวชางและหลพงโครงการใหขเกจดการมยสชวนรชวมและไดขรพบผล

ประโยชนฑรชวมกพนชคมชนธครกจจไดขจพดบลธกจจกรรมขายสจนคขาทของถจพนนพกทชองเทยพยวผลขเขขารชวมสชง

ภาพประกวดและไดขรพบรางวพลและอปทไดขโปรโมทสถานทยพตนาบลทยพมยศพกยภาพเพพพอการพพฒนายก

ระดพบการทชองเทยพยวในอนาคตและไดขรพบชจจนงานจากการสชงเขขาประกวดเพพพอไปตชอยอดเปปน

ผลจตภพณฑฑอพตลพกษณฑของตนาบลพลวงทอง

KR-แหลชงทชองเทยพยวภายในตนาบล

KP-ธครกจจทยพพพกภายในพพจนทยพไดขแกชบขานไรชศจรจโชคชพยและสมจจตฟารฑมสเตยฑและธครกจจอพพนๆ

KA-นจทรรศการ กจจกรรมภายในงานทพจง Pre-event , Event , Post-event

CS-งบประมาณสนพบสนคนจาก กระทรวง อว. โดยการจพดสรรของ อว.สชวนหนขา และจาก อปท.

RS-รายไดขจากการขายสจนคขาภายในกจจกรรม และการใชขจชายเพพพอการทชองเทยพยวภายในตนาบล

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 56,379
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PS65008285 : การยกระดมบภาพลมกษณฑการทดองเทททยวดลวยแพลตฟอรฑมออนไลนฑ (เฟซบชบก)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ซอฟตฑแวรฑตพดตชอวยดจโอ (VEGAS® Pro)

แพลตฟอรฑมการสพพอสารออนไลนฑ (เพจเฟสบคบค)

ซอฟตฑแวรฑภาพถชายและงานออกแบบ (Adobe photoshop)

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เพจเฟซบคบก U2Tตนาบลพลวงทอง

รายละเอทยด : การวจเคราะหฑ จนาแนก และสพงเคราะหฑทรพพยากรทางการทชองเทยพยวของตนาบล

พลวงทอง และนนามาออกแบบ Content Creation ในรลปแบบของ Storytelling โดยนนาเสนอ

ผชาน New Feed ในเพจเฟซบคบก U2Tตนาบลพลวงทอง โดยมยตารางการโพสตฑ อยชางนขอย 2 

ครพจงตชอสพปดาหฑ และมยการ Share Post ทคก ๆ โพสตฑอยชางเปปนระบบ เพพพอใหขเพจพมการมองเหพน

ของ User ภายนอก อยชางสมนพาเสมอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.พลวงทอง อ.บชอทอง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : U2Tตนาบลพลวงทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวจเคราะหฑความตของการชคมชนรชวมกพบ อปท. และชคมชน ไดขรพบ PainPoint และจคดตของการ

พพฒนาไดขแกชการเปปนทยพรลขจพกตชอบคคคลชคมชนองคฑกรและนพกทชองเทยพยวภายนอกจถงเปปนทยพมาของ

การสชงเสรจมกลยคทธฑการตลาดดขวย Platform online เพพพอสรขางการรพบรลขการทชองเทยพยว

VP-ทรพพยากรทางการทชองเทยพยว โดยจนาแนกตามทฤษฎย 5A ไดขแกช Accessibility, Activity, 

Accommodation, Amenity, Activity

CS, CH-นพกทชองเทยพยวภายนอก ชคมชน และ Facebook user ทพพวไป โดยมคชงเนขนกลคชมภายในพพจนทยพ

กรคงเทพมหานคร และพพจนทยพภาคตะวพนออก

CR-Storytelling ผชาน Content Creation

KR-ทรพพยากรทางการทชองเทยพยว และผลขจพดทนา Content

KP, KA-ผลขเชยพยวชาญดขาน Content Creation, การใชข App & Web - based ในการออกแบบ 

และชคมชนผลขใหขขขอมลล

CS-งบประมาณสนพบสนคนจาก กระทรวง อว. โดยการจพดสรรของ อว.สชวนหนขา และจาก อปท.

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65007923 : ทดองเทททยววมถทมะพรลาวโดยชชมชนตะเคทยนเตทนย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โซเชยยลมยเดยยและวจดยโอคอนเฟอเรนซฑ

เทคโนโลยยทยพเกยพยวขของกพบสมารฑทโฟน

เครพอขชายการสพพอสาร 5G

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนตะเคยยนเตยจย

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวภายในชคมชนตนาบลตะเคยยนเตยจย ชคมชนทยพเตพมไปดขวยเรพพอง

ราวของวจถยชยวจตคนในชคมชนทยพผลกพพนกพบตขนมะพรขาวตพจงแตชเลพกจนโต เรยยนรลขการแปรรลปและ

สารพพดประโยชนฑจากมะพรขาวจนกลายเปปนพพชเศรษฐกจจทยพสนาคพญทยพสคดของชคมชนตนาบล

ตะเคยยนเตยจย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ตะเคยยนเตยจย อ.บางละมคง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวตนาบลตะเคยยนเตยจย

ออนไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวตนาบลตะเคยยนเตยจย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เสขนทางทชองเทยพยวภายในชคมชนตนาบลตะเคยยนเตยจย ชคมชนทยพเตพมไปดขวยเรพพองราวของวจถยชยวจตคน

ในชคมชนทยพผลกพพนกพบตขนมะพรขาวตพจงแตชเลพกจนโต เรยยนรลขการแปรรลปและสารพพดประโยชนฑจาก

มะพรขาวจนกลายเปปนพพชเศรษฐกจจทยพสนาคพญทยพสคดของชคมชนตนาบลตะเคยยนเตยจย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 201,949
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PS65016351 : ชมนก แลสมตวฑทะเล รมกษฑวมถทประมงนาเกลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขความหลากหลายทางชยวภาพทางทะเลและวจถยชยวจตภลมจปปญญาทของถจพน

สพพอโซเซยยลออนไลนฑ แผชนพพบประชาสพมพพนธฑ

เครพอขชายผลขประกอบการทชองเทยพยวตนาบลนาเกลพอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพพคเกจทชองเทยพยว ชมนก แลสพตวฑทะเล รพกษฑวจถยประมงนาเกลพอ

รายละเอทยด : พพฒนาแพพคเกจทชองเทยพยวเชจงนจเวศตนาบลนาเกลพอทยพเชพพอมโยงระบบนจเวศชาย

ฝปพ งทะเลกพบวจถยชคมชนประมงพพจนบขานทยพมยแนวคจดอนครพกษฑทรพพยากรธรรมชาตจทางทะเล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.นาเกลพอ อ.บางละมคง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประมงตขนแบบ(บขานนาเกลพอ) ; U2T for BCG

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100071116554336

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

U2T for BCG ตนาบลนาเกลพอวางแผนและสนพบสนคนการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑชายฝปพ งทะเลนา

เกลพอใหขความสนาคพญแกชสพตวฑทะเลในทของถจพนรวมไปทพจงสพตวฑตชางๆทยพอยลชในทของถจพน เพพพอคงไวขถถง

ทรพพยากรความหลากหลายทางชยวภาพทางทะเล วจถยชยวจตชคมชนประมงพพจนบขานนาเกลพอ ซถพงแผน

ธครกจจการทชองเทยพยวเปปนการสนพบสนคนสชงเสรจมการมยรายไดขของประชาชนในทของถจพนและผลข

ประกอบการหรพอธครกจจตชางๆเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาทชองเทยพยวในทของถจพน มยการใชขจชายใหขแกช

กจจการและธครกจจตชางๆ โดยทางแผนธครกจจเขขามาเกยพยวขของเพราะการทยพจะนนาพานพกทชองเทยพยว

เขขามาทชองเทยพยวนพจนเปปนการโฆษณาโดยทางออนไลนฑและสพพอโซเชยยลมยเดยยมากกวชา ทนาใหขลดคชา

ใชขจชายในการใชขตขนทคนในการผลจตปปายโฆษณา การโฆษณาออนไลนฑซถพงกระจายความรลขจพกของ

ตนาบลนาเกลพอออกไปนพจนจะทนาใหขตนาบลนาเกลพอเปปนทยพรลขจพกและนพกทชองเทยพยวเขขามาใชขจชายจพบสอย

มากยจพงขถจน และสถานทยพในตนาบลนาเกลพอทยพทางทยมงานของเราใหขความสนาคพญแกชการพพฒนา

ตนาบลในการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑในครพจงนยจนพจนเปปนในสชวนของบรจเวณอชาวนาเกลพอ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65029217 : สมชนไพรแชดเทลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อคปกรณฑในการทนาบรรจคภพณฑฑ (เครพพองปรจจน LOGO)

ตลขอบสมคนไพร

เครพพองบดสมคนไพร

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรแชชเทขา NPL

รายละเอทยด : สมคนไพรแชชเทขาทยพทนามาจากการนนาพพชผพกทยพมยในครพวเรพอน ทยพผชานการอบแหขงซถพง

ประกอบไปดขวย ใบมะกรลด ตะไครข ไพร ผพกบคขงแดง ไมยราบ ยอดอชอนใบมะขาม ขชา  สมคนไพร

เหลชานยจชชวยลดการปวดเมพพอย รวมถถงลดการอพกเสบของกลขามเนพจอ เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.หนองปลาไหล อ.บางละมคง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลหนองปลาไหล จ.ชลบครย

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/profle.php?id=100077725591687

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

วพตถคประสงคฑหลพกในการจพดทนาแผนธครกจจ คพอ เพพพอสรขางอาชยพและรายไดขใหขกพบคนในชคมชน รวม

ถถงไดขรลขจพกประโยชนฑของพพชทยพมยอยลชในครพวเรพอน เชชน ใบมะกรลด สามารถชชวยแกขอาการชนจาใน, ผพก

บคขงแดง ชชวยบรรเทาอาการอพกเสบและกระตคขนการทนางานของเมพดเลพอด เปปนตขน ทพจงนยจผลขเขขารชวม

โครงการไดขรชวมทนางานกพบคนในชคมชน อยกทพจงไดขมยการจพดจนาหนชายสจนคขาใหขกพบคนในชคมชนรวมไป

ถถงมยการจพดจนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน facebook Instagram และ tiktok เปปนตขน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65012684 : ศสนยฑธาราบนาบมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบนวดตพวดขวยแรงดพนนนจา

ระบบกระแสนนจา เเละควบคคมอคณหภลมจนนจา

อคปกรณฑสนาหรพบออกกนาลพงกายในนนจา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ธาราบนาบพด

รายละเอทยด : ศลนยฑธาราบนาบพดเปปนการใชขนนจาในการบนาบพด รพกษา ฟฟจ นฟลทางการกายภาพ

บนาบพด จากการบาดเจพบและภาวะเสพพอมของขขอตชอ กระดลก กลขามเนพจอ ชชวยระบบการไหลเวยยน

โลหจตใหขกพบผลขสลงอายค ประชาชนทพพวไป ผลขพจการ ผลขดขอยโอกาส เดพกและเยาวชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บขานบถง อ.บขานบถง จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทศบาลบขานบถง

ออนไลนฑ : U2T Ban Bueng

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

value proposition

 “ธาราบนาบพดบขานบถง” เปปนการใชขนนจาและคคณสมบพตจของนนจาเปปนสพพอกลางในการบนาบพด รพกษา ฟฟจ นฟล

ทางกายภาพบนาบพด จากการบาดเจพบและภาวะเสพพอมของขขอตชอ กระดลก กลขามเนพจอ ชชวยระบบ

การไหลเวยยนโลหจตใหขกพบผลขสลงอายค ประชาชนทพพวไป ผลขพจการ ผลขดขอยโอกาส เดพกและเยาวชน โดย

บลรณาการความรชวมมพอกพบโรงพยาบาลบขานบถง และเครพอขชายตชางๆ ในการดลแลและรพกษา

สคขภาพอยชางทพพวถถง ตอบโจทยฑทางเลพอกการดลแลรพกษาสคขภาพ โดยเฉพาะผลขสลงอายคทยพมยขขอ

จนากพดดขานการเคลพพอนไหวรชางกาย เปปนรลปแบบหนถพงในการดลแลรพกษาทางกายภาพบนาบพดทยพเหมาะ

สม เพราะธาราบนาบพดอาศพยคคณสมบพตจของนนจาชชวยพยคงรชางกายและลดแรงกระแทก ในศลนยฑ

ธาราบนาบพดมยบรจการประชาชนในเขตเมพองบขานบถงขนาระคชาเขขา 50บาท/ครพจง ประชาชนทพพวไปชนาระ

คชาเขขา 100บาท/ครพจง โดยมยเจขาหนขาทยพนพกกายภาพบนาบพดดลแลและใหขคนาปรถกษาอยชางใกลขชจด

custumer segment

กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมตพจงแตชวพยทนางานจนถถงกลคชมผลขสลงอายค เนพพองจากเปปนวพยทยพมยปปญหาเรพพอง

สคขภาพ  

distribution channels

เขขาถถงลลกคขาผชานการประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน facebookpage ลงประชา

สพมพพนธฑในกลคชมทยพประชาชนในอนาเภอบขานบถงตจดตาม เชชน กลคชมบขานบถง และผชานการประชา

สพมพพนธฑแบบออฟไลนฑ เชชน การบอกแบบปากตชอปากของผลขทยพมาใชขบรจการ  การแจกใบปลจวตาม

สถานทยพทยพกลคชมผลขสลงอายครวมตพว เชชน โรงพยาบาล สถานทยพออกกนาลพงกาย สถานทยพแอโรบจก  

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 2,000
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PS65015939 : ทดองเทททยวสวนสมชนไพรทชดงขวาง สสดวมถทความยมทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.พพฒนาการทชองเทยพยวในชคมชนตนาบลทคชงขวางใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพทคชงสมคนไพร

2.จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑทพจงในรลปแบบเพจ Facebook ของตนาบลทคชงขวางเปปดเปปนเพ

จสาธารณะเพพพอใหขประชาชน นพกเรยยน นพกศถกษา และนพกทชองเทยพยวทพจงชาวไทยและชาวตชาง

ประเทศ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวสวนสมคนไพรทคชงขวาง สลชวจถยความยพพงยพน

รายละเอทยด : มยการปลลกสมคนไพรแบบแปลงยกรชอง เพพพอใหขความรลขทางดขานสมคนไพรแกช ผลขนนา

ชคมชน ประชาชนทพพวไป และนพกเรยยน ในพพจนทยพตนาบลทคชงขวาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทคชงขวาง อ.พนพสนจคม จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงขวาง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงขวาง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เรจพมตขนจากตนาบลทคชงขวางเปปนตนาบลทยพมยพพจนทยพเปปนทคชงนา ปลลกพพชเศรษฐกจจ และมยพพจนทยพเปปนทของ

ทคชงสชวนมาก ประชาชนในพพจนทยพสชวนใหญชตพจงบขานเรพอนอยลชหชางกพน มยประชาชนบางสชวนทยพมยพพจนทยพใชข

ปลลกพพชสมคนไพรเปปนอาชยพเพพพอทนาการจนาหนชายพพชสมคนไพร โครงการ U2T ตนาบลทคชงขวาง พบ

วชามยชาวบขานทยพปลลกพพชสมคนไพรบนพพจนทยพมากกวชา 10 ไรช ทนาตนาบลทคชงขวาง เปปนพพจนทยพทนาการ

เกษตรสชวนใหญชนจยมปลลกพพชสมคนไพร เชชน ตะไครขหอม เสลดพพงพอนผลข เสลดพพงพอนเมยย ตขน

ฝาง ทองพพนชชาง ไพล และพญาเสพอโครชง เปปนตขน จถงนนาสลชแนวคจดเพพพอยกระดพบใหขการทชองเทยพยว

มยคคณภาพและเขขาถถงสพมผพสกลจพนอายของธรรมชาตจชคมชนตนาบลทคชงขวาง เปปนการทชองเทยพยวพพก

ผชอนเชจงสคขภาพทชามกลางธรรมชาตจในตนาบลทคชงขวางเพพพอสรขางใหขมยจจตใจสดชพพนแจชมใสควบคลช

กพนไปกพบการทชองเทยพยว นพกทชองเทยพยวจะไดขเรยยนรลขและแลกเปลยพยนวพฒนธรรมของชาวบขานพพจน

เมพองมราเลพอกใชขประโยชนฑจากสมคนไพรในการรพกษาแบบโบราณ รวมถถงการไดขรพบความรลข  

ความรลขเกยพยวกพบพพชสมคนไพรไทยในทของถจพนทยพสามารถในไปประยคกตฑใชขในชยวจตประจนาวพนไดข ทาง

โครงการ U2T ตนาบลทคชงขวาง จะสรขางสพพอประชาสพมพพนธฑใหขประชาชนทพพวไปไดขรลขจพกเพพพอมาเทยพยว

ชมในสวนสมคนไพรไทยนยจดขวยการสรขางเพจตนาบลและการสรขางสพพอประชาสพมพพนธฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65014647 : หนองเซดงพาซมทง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยทางการตลาดสพงคม ( Social Marketing Technology)

เทคโนโลยยทางการสพพอสาร (Communication Technology) ใชขเพพพอการประชาสพมพพนธฑผชาน

ชชองทางออนไลนฑ

นวพตกรรมการทชองเทยพยวและคมนาคมขนสชง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หนองเซชงพาซจพง

รายละเอทยด : ทรจปทชองเทยพยวหนองเซชงพาซจพงแบชงเปปน3เสขนทาง(‘เซชงเทยพยวชมศลนยฑการเรยยน

รลข’,‘เซชงชมสวน ผลจตภพณฑฑ OTOP’และ‘เซชง Premium’) โดยแบชงแพพกเกจทยพพพกเปปน ไป-

กลพบ.1คพน(อาหาร2มพจอ),2คพน(อาหาร5มพจอ) ราคา 400-1800 บาท(ตามลนาดพบ)*รายละเอยยด

แนบในรลปภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.หนองปรพอ อ.พนพสนจคม จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : (หนขารขานชพพวคราว) บขานผลขใหญชบขานวจชพย กขานบพว  หมลชทยพ 10 ชคมชนบขานหนองเซชง ตนาบล

หนองปรพอ พนพสนจคม Tel. 0899327383

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100084410383441

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ธครกจจการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและเกษตร สไตลฑวจถยชาวบขาน ตามรอยเศรษฐกจจพอเพยยง 

นนาเทยพยวโดยคนทของถจพนดขวยรถสามลขอพชวงขขาง ในราคาทยพไมชแพงโดยจพดในรลปแบบของการทชอง

เทยพยวแบบไป-กลพบ และอาจเปปดเพจพมในสชวนการคขางคพนในอนาคต เนขนทยพบรรญากาศสวน และ

ความเปปนมจตร

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 1,000
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PS65015216 : ละมชนไพร - U2T ดอนหมวฬด อ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Product Innovation ใชขนวพตกรรมเพพพอการพพฒนาสจนคขาใหขนชาสนใจและรชวมสมพย โดยนนา

วพตถคดจบจากธรรมชาตจทยพมยกลจพนหอมสดชพพนเฉพาะตพว โดยผชานกระบวนการผลจตทยพเกจดจาก

ภลมจปปญญาทของถจพน (Process Innovation)

นวพตกรรมกระบวนการสรขางสพพอเรยยนรลขเพพพอใหขผลขสลงอายคและคนพจการสามารถเรยยนไดข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ละมคนไพร

รายละเอทยด : ยาดมสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ดอนหพวฬชอ อ.เมพองชลบครย จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ยาดมสมคนไพร “ละมคนไพร” มยสรรพคคณชชวยบรรเทาอาการหวพด วจงเวยยนศรยษะ แกขคพดจมลก หอม

สดชพพน กระบวนการผลจตเรจพมจากการสรรหาสมคนไพรทยพไดขมาตรฐาน และจพดสรรการผลจตตามผลข

เชยพยวชาญ โดยมยการจพดอบรมใหขกพบกลคชมเปราะบางทยพประกอบดขวยผลขสลงอายค คนพจการ และคน

วชางงาน เพพพอสรขางอาชยพและรายไดขใหขกพบคนในชคมชน อยกทพจงกระบวนการอบรมจะสะดวกตชอ

กลคชมเปราะบางทยพเขขาอบรมทคกทชาน ทพจงนยจกลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคตะวพนออก และ

อาศพยอยลชในชคมชน ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายคตพจงแตช 16 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในสคขภาพ 

และอาจมยอาการปวด/วจงเวยยนศยรษะจากภาวะความเครยยดอพนเนพพองมาจากการทนางานหรพอการ

เรยยน นอกจากนยจยพงสามารถจพดจนาหนชายเปปนของชนารชวยในงานพจธยตชาง ๆ ไดข เชชน งานบวช งาน

แตชง และงานศพ ซถพงตขนทคนจะประกอบไปดขวย คชาวพตถคดจบ คชาแรงงาน คชาบรรจคภพณฑฑ คชาการ

ตลาด และคชาสาธารณลปโภคตชางๆ สชวนรายไดขจากการทนาธครกจจ จะไดขจากการผลจตยาดม

สมคนไพรจนาหนชาย โดยจพดจนาหนชายผชานเครพอขชายของทางเทศบาลตนาบลดอนหพวฬชอ กลคชม อสม. 

ในพพจนทยพ และจนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000
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PS65027345 : Walk with me ทททบลานโขด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Social Media

โฆษณาออนไลนฑผชานแพลตฟอรฑมตชาง ๆ

เวพบไซดฑ Canva เพพพอทนาแผนทยพจนาลองสถานทยพทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : walk with me ทยพบขานโขด

รายละเอทยด : การเปปดโอกาสใหขคนในชคมชนไดขนนาเสนอรขานคขา คาเฟป แหลชงทชองเทยพยว บรจการ 

จคดเดชนของชคมชนตนเองเพพพอประชาสพมพพนธฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บขานโขด อ.เมพองชลบครย จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T by คณะสหเวชศาสตรฑ ม. บลรพา 5 ตนาบล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ชคมชนบขานโขดมยจคดเดชนดขานการทชองเทยพยวทพจงวจวทจวทรรศนฑชพพอดพงอยชางสะพานชลมารค ตลาด

ทชาเรพอพลย ตลาดนจนจาหนขาศาล รวมถถงยชางชคมชนเกชา 100 ปป ซถพงองคฑประกอบเหลชานยจสามารถ

ไดขรพบการสชงเสรจมการขาย เศรษฐกจจ ของคนในชคมชนผชานการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

ภายไดข นพกทชองเทยพยวสามารถเขขาถถงแหลชงการซพจอและใชขบรจการการดขานตชางๆของชคมชนมาก

ยจพงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 35,000
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PS65021412 : หนมงสชอจมบคสดภาพสนาหรมบผสลสสงอายชความจนาเสชทอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบคลชมพอ

เกมพพฒนาสมองเสพพอมโดยศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายค กลคชม อสม.

เกมพพฒนาสมองเสพพอมโดยศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายค กลคชม อสม.

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รลขจรจงและเขขาใจ นวพตกรรมผลขสลงวพยสมองเสพพอม

รายละเอทยด : คลชมพอทยพใหขคนาแนะนนาแกชผลขทยพดลแลหรพออยลชใกลขชจดกพบผลขสลงอายคทยพมยภาสะสมองเสพพอม 

ประกอบดขวยแนวทางในการดลแลรพกษาอาการของโรคและมยการแนะนนากจจกรรมทยพเหมาะสม

กพบผลขปปวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.แสนสคข อ.เมพองชลบครย จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายคแสนสคข

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

%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E

0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B

8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9C%E0%B8%

B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2

%E0%B8%A2%E0%B8%B8%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9

แผนธครกจจการทนาหนพงสพอพพฒนาสมองสนาหรพบผลขสลงอายคทยพมยภาวะสมองเสพพอมประกอบดขวยดพงนยจ

1.พพนธมจตรหลพกคพอศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายคกลคชมอสม.ชคมชน

2.กจจกรรมหลพกคพอการชชวยขพบเคลพพอนธครกจจไดขแกช2.1)พพฒนาเเละออกเเบบใหขเหมาะสมกพบผลขสลง

อายคทยพมยภาวะสมองเสพพอม2.2)ประเมจนนวพตกรรมใหขมยประสจทธจภาพสลงสคด

3.ทรพพยากรหลพกของธครกจจคพอเปปนวพสดคทยพทนทานหาซพจอไดขงชาย

4.คคณคชาคพอกระตคขนการทนางานสมองของผลขสลงอายค

5.ความสพมพพนธฑกพบลลกคขาคพอมยบคคลากรทางการเเพทยฑใหขความรลขเเละใหขคนาปรถกษาสคขภาพ

6.ชชองทางคพอประกาศตามเพจศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายคและเเจกตามการประชคม

7.ลลกคขาคพอกลคชมผลขสลงอายคทยพมยภาวะสมองเสพพอม

8.โครงสรขางตขนทคนคพอตขนทคนดขานวพตถคดจบ

9.กระแสรายไดขคพอชชวยลดตขนทคนของการใชขชยวจตใหขผลขสลงอายคสามารถชชวยเหลพอตพวเองไดข1. 

พพนธมจตรหลพก คพอ ศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายค กลคชม อสม. ชคมชน 

2. กจจกรรมหลพก คพอ 2.1 การใหขความรลข ความเขขาใจเกยพยวกพบโรคสมองเสพพอม 2.2 การกระจาย

สจนคขาไปยพงศลนยฑพพฒนาศพกยภาพผลขสลงอายคสามารถเขขาถถงไดขงชาย

3. ทรพพยากรหลพกของธครกจจ คพอ การประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ, สพพอสจพงพจมพฑในการ

ผลจตคลชมพอ, ระบบการผลจตทยพเปปนโรงพจมพฑ

4. คคณคชา คพอ 4.1 สรขางความเขขาใจเกยพยวกพบโรค"สมองเสพพอม" 4.2 เปปนแนวทางในการชะลอโรค

สมองเสพพอม 4.3 เปปนแนวทางในการดลแล รพกษา อาการของโรคสมองเสพพอม 4.4 แนะนนากจจกรรม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 1,750
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PS65011776 : บางพระ ชลบชรท-นนนาปลาแทล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขา

การโปรโมทสจนคขาผชานสพพอ Social Media

การเผยแพรชสจนคขาผชาน E-commerce

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาปลาโบราณ ตราปปาบพตจ

รายละเอทยด : นนจาปลาไสขตพนแทข สลตรโบราณ 100 ปป มยกลจพนหอมเปปนเอกลพกษณฑของทางแบ

รนดฑนนาไปปรคงอาหารเพจพมรสชาตจไดขดยยจพงขถจนรสชาตจเขขมขขนของนนจาปลาแทขผชานกระบวนการ

หมพกตามธรรมชาตจปราศจากสารกพนเสยย สลตรตขนตนารพบโบราณจากรคชนคคณทวด ถพอเปปน

ภลมจปปญญาทของถจพน โดยผลจตมานานกวชา 100 ปป เปปนนนจาปลาแทขทยพใชขปลาไสขตพนจากธรรมชาตจ

ในบรจเวณทะเล ตนาบลบางพระ อนาเภอศรยราชา จพงหวพดชลบครย ผลจตโดยกลคชมอาชยพซถพงเปปนแมช

บขานในทของถจพนแถบชายทะเลของตนาบลบางพระ จากการใชขภลมจปปญญาดพจงเดจม (ดขวยวจธยการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.บางพระ อ.ศรยราชา จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปปาบพตร

ออนไลนฑ : ปปาบพตร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยมงาน U2T for BCG ต.บางพระ จ.ชลบครย รชวมกพบผลขประกอบการธครกจจชคมชนทนาการศถกษา

สภาพแวดลขอมทางธครกจจ วจเคราะหฑจคดแขพง จคดอชอน โอกาส และอคปสรรคทางธครกจจ สรขาง

กลยคทธฑทางการตลาด ขยายชชองทางการจพดจนาหนชายผชานแพลตฟอรฑม ตชาง ๆ อาทจ Shopee, 

Facebook, TikTok

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,400
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PS65011805 : บางพระ ชลบชรท-กะปปแทล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขาผชานระบบออนไลนฑ

การโปรโมทผชานสพพอ Social Media

ใชขการสพพอสารทางการตลาดผชานระบบ E-commerce

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กะปปกคขงเคยแทข 100ปป ตราปปาบพตจ

รายละเอทยด : กะปปตราปปาบพตร เปปนกะปปผลจตจากกคขงและเคยแทข สลตรตขนตนารพบโบราณจากรคชน

คคณทวด ถพอเปปนภลมจปปญญาทของถจพน โดยผลจตมานานกวชา 100 ปป เปปนกะปปทยพใชขกคขงเคยแทขจาก

ธรรมชาตจในบรจเวณชายทะเล ตนาบลบางพระ อนาเภอศรยราชา จพงหวพดชลบครย ผลจตโดยกลคชม

อาชยพซถพงเปปนแมชบขานในทของถจพนแถบชายทะเลของตนาบลบางพระ จากการใชขภลมจปปญญาดพจง

เดจม (ดขวยวจธยการถนอมอาหารไวขรพบประทาน) ผลจตจากวพตถคดจบทยพสด สะอาด ปราศจากสาร

เจพอปน สจนคขาคคณภาพดย มยกลจพนหอม ตอบสนองความตของการของผลขบรจโภคอยชางแทขจรจง 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.บางพระ อ.ศรยราชา จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปปาบพตร

ออนไลนฑ : ปปาบพตร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยมงาน U2T for BCG ต.บางพระ อ.ศรยราชา จ.ชลบครย รชวมกพบผลขประกอบการธครกจจชคมชนทนาการ

ศถกษาสภาพแวดลขอมทางธครกจจ วจเคราะหฑจคดแขพง จคดอชอน โอกาส และอคปสรรคทางธครกจจสรขาง

กลยคทธฑทางการตลาด ขยายชชองทางการจพดจนาหนชายผชานแพลตฟอรฑม ตชาง ๆ อาทจ Shopee, 

Facebook, TikTok

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65010245 : สดงเสรมมการทดองเทททยวชลบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการผลจตสจพงพจจมพฑรลปแบบบอรฑดเกมการทชองเทยพยวชลบครย

การออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การออกแบบเพจประชาสพมพพนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Board game ชลบครย

รายละเอทยด : กระดานบอรฑดเกม ทยพมยหมากตพวเลชน เงจนกระดาษ กระดาษภารกจจ เงพพอนไข

กตจกาการเลชน ทยพผลขเลชนจะไดขเรยยนรลขแหลชงทชองเทยพยว/กจจกรรมในแหลชงทชองเทยพยวตชางๆ ของ

จพงหวพดชลบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.หนองขาม อ.ศรยราชา จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : คณะวจทยาการจพดการ

ออนไลนฑ : เพจชลบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจบอรฑดเกม การทชองเทยพยวชลบครย เปปนการพพฒนานวพตกรรมใหมชในรลปผลจตภพณฑฑ บอรฑด

เกม ซถพงเปปนการแปลงกจจกรรมตชางๆ ใหขเปปนเกม (Gamifcation) เปปนการสรขางการรพบรลขแหลชง

ทชองเทยพยวของจพงหวพดชลบครย และแหลชงทชองเทยพยวตนาบลหนองขาม ทยพจะทนาใหขเกจดความอยากมา

ทชองเทยพยวในแหลชงทชองเทยพยวจรจงภายหลพง นอกจากนยจในวงการแพทยฑ มยการศถกษาโรคซถมเศรขา

และออทจสตจกโดยใชขบอรฑดเกม คพอ เมพพอคนเหลชานยจเจอเกมจะมยปฏจสพมพพนธฑกพบเกมอยชางไรบขาง 

เกยพยวพพนกพบประเภทของเกมหรพอไมช มยเกมใดทยพทนาใหขอาการหรพอการปรพบตพวไดขดยขถจน เปปนตขน สจพง

เหลชานยจกนาลพงเพจพมมากขถจนในโลกทยพเกมกนาลพงอยลชใกลขตพวแทบทคกคน เปปนการทนากจจกรรมสพนทนา

การทยพใชขพพจนทยพไมชมากในการสรขางความสนคกสนาน บนผพนกระดาน ตพวหมาก และกตจกา ซถพงไมชไดข

สรขางแคชความบพนเทจง แตช Board Game เปปนสพงเวยยนแหชง ‘การเรยยนรลข’ สนาหรพบทคกคน ตพจงแตช 

Board Game ระดพบพพจนฐานอยชางบพนไดงล หรพอเกมเศรษฐย ไปจนถถงบอรฑดเกมทยพลนจากวชาทพจงการ

ออกแบบสวยสะดคดตาและกตจกาซพบซขอน เพพพอความบพนเทจงเปปนเหตคผล

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 150 / 818



PS65006026 : สมมผมสชทวมตชาวเล เทททยวแบบบางเสรดเสนดหฑทททควรมา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คจวอารฑโคขดแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวและรขานอาหารภายในชคมชน

ชชองทางชพพอโซเชยพยวในการนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวและวพฒนธรรมทชองถจพน

ถพงขยะแยกประเภทขยะ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บางเสรชเสนชหฑทยพควรมา

รายละเอทยด : สจนคขาพพจนบขาน อาทจเชชน อาหารทะเลแปรรลปในทของถจพน ผขาบาตจก ของทยพระลถกทยา

ทนาจากชาวบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.บางเสรช อ.สพตหยบ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สพมผพสชยวจตชาวเล เทยพยวแบบบางเสรชเสนหฑทยพควรหา

ออนไลนฑ : บางเสรช เสนชหฑทยพควรหา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในชคมชน ในรลปแบบการทชองเทยพยววจถยชยวจตชคมชนประมงพพจนบขาน 

สพมผพสวพฒนธรรม อาหารพพจนบขานรวมถถงสจนคขาพพจนบขานในทของถจพน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 151 / 818



PS65010996 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวนมทงรถไฟชมวมว เทททยวทะเลใกลลกรชง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สชงเสรจมการทชองเทยพยว นพพงรถไฟชมวจว ทจวเขา เทยพยวทะเล ใกลขกรคง

สชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชน สรขางรายไดขใหขชคมชน

โปรโมทการทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑใหขคนรลขจพกและอยากมาทชองเทยพยวตนาบลพลลตา

หลวงมากยจพงขถจน

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สชงเสรจมการทชองเทยพยว นพพงรถไฟชมวจว ทจวเขา เทยพยวทะเล ใกลขกรคง

รายละเอทยด : โปรโมทการทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑใหขคนรลขจพกและอยากมาทชองเทยพยว

ตนาบลพลลตาหลวงมากยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.พลลตาหลวง อ.สพตหยบ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สชงเสรจมการทชองเทยพยว นพพงรถไฟชมวจว ทจวเขา เทยพยวทะเล ใกลขกรคง

ออนไลนฑ : อจนนฑเชพค Check In

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เนพพองจากในปปจจคบพนมพนคนใชขรถไฟจนานวนนขอยมายพงสถานยปลายทางตนาบลพลลตาหลวง จถง

อยากใหขมยการแนะนนาผลขคนวชาตนาบลพลลตาหลวงสสมารถเดจนทางมาไดขหลากหลายเสขนทางหนถพง

ในนพจนคพอทางรถไฟ และ มยทชองเทยพยวทยพสามารถพพกผชอนไดขใกลขๆสถานยรถไฟดขวย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 152 / 818



PS65015513 : 1 Day Trip ทททแสมสาร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอออนไลนฑเปปนเทคโนโลยยในการเพจพมชชองทางการขายและยอดขายแพพคเกจบรจการ

ใชขสพพอประชาสพมพพนธฑชนจดตชาง ๆ ในการโฆษณาตามสถานทยพตชาง ๆ ในทของถจพนและศลนยฑบรจการ

ขขอมลลการทชองเทยพยวตชางๆในจพงหวพดชลบครย

สรขางเครพอขชายผลขประกอบการทชองเทยพยว เพพพอใหขการบรจการไดขรพบความเชพพอมพพนตามมาตรฐาน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทรจปดนานนจาแสมสาร

รายละเอทยด : พพฒนาแพคเกจทชองเทยพยวดนานนจาทยพหมลชเกาะแสมสาร เพพพอยกระดพบมาตรฐาน

บรจการทชองเทยพยว ภายใตขสโลแกน "ทชองเทยพยวสนคก ปลอดภพย มยสาระ ไมชสรขางปปญหาสจพงแวด

ลขอมและอนครพกษฑทะเลไทย"

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.แสมสาร อ.สพตหยบ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชลภพทรโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/kanes999/ ; 

https://www.facebook.com/samaesarnu2t/ ; 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100086982172497

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. สรขางแพคเกจการทชองเทยพยวดนานนจาตนาบลแสมสารแนะนนาใหขผลขประกอบการนนาไปใชข

2. สรขางเครพอขชายผลขประกอบการทชองเทยพยว เพพพอใหขการบรจการไดขรพบความเชพพอมพพนตามมาตรฐาน

สจนคขาและบรจการทยพกนาหนดไวข คพอ ทชองเทยพยวสนคก ปลอดภพย มยสาระ ไมชสรขางปปญหาสจพงแวดลขอม

และอนครพกษฑทะเลไทย

3. ประชาสพมพพนธฑ และชชองทางตจดตชอผลขประกอบการทชองเทยพยว ทยพพพก และบรจการ ทพจงทางทยพ ต.แสน

สารและสพพอชชองทางออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 80,000

หนขา 153 / 818



PS65018327 : กมจกรรมสนารวจระบบนมเวศนฑทะเลยามคนทาคชนตนาบลแสมสาร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอประชาสพมพพนธฑชนจดตชาง ๆ เชชน แผชนพพบ อจนโฟกราฟปค คลจปวยดยโอสพจน ในการโฆษณาตาม

สถานทยพตชาง ๆ ในทของถจพน เพพพอยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ใชขสพพอออนไลนฑเปปนเทคโนโลยยในการเพจพมชชองทางการขายและยอดขาย

ใชของคฑความรลขอบรมผลขประกอบการ เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวผลขใชขบรจการตระถถงคคณคชาทรพพยากร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวสนารวจระบบนจเวศนฑยามคนพาคพน ต.แสมสาร

รายละเอทยด : พพฒนาการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑทางเลพอกใหมชของตนาบลแสมสาร “การทชอง

เทยพยวเชจงนจเวศชายฝปพ งยามคนพาคพนนยจจถงเปรยยบเสมพอนหของเรยยนธรรมชาตจใหขกพบผลขมาเยพอน”

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.แสมสาร อ.สพตหยบ จ.ชลบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ธจดาทจพยฑโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Thidatip.homestay/ ; 

https://www.facebook.com/samaesarnu2t/ ; 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100086982172497

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพฒนาแพพคเกจการใหขบรจการทชองเทยพยวเชจงนจเวศชายฝปพ งทะเลในเวลากลางคพนของตนาบล

แสมสาร ใหขแกชผลขประกอบการทชองเทยพยว เพพพอเพจพมรายไดขแกชชคมชนและใหขนพกทชองเทยพยวใชขจชายเงจน

เพจพมมากขถจนและมยระยะเวลาทชองเทยพยวเพจพมมากขถจน U2T for BCG ตนาบลแสมสารสชงเสรจมและ

สนพบสนคนในการพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยว แพพคเกจการบรจการทชองเทยพยว การประชา

สพมพพนธฑ ผชานสพพอโซเซยยล ออนไลนฑ แผชนพพบตชาง ๆ เปปนตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65017456 : สดงเสรมมการทดองเทททยววมดเขาทดาพระเเละศสนยฑการเรทยนรสลภายในชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอการโฆษณาชชองทางออนไลนฑ เชชน Facebook

Wabside

สพพอประชาสพมพพนธฑในชคมชนปปายไวนจล

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สชงเสรจมการทชองเทยพยววพดเขาทชาพระเเละศลนยฑการเรยยนรลขภายใน

ชคมชน

รายละเอทยด : แนวคจดในการสชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยวในชคมชนโดยการประชาสพมพพนธฑและจพด

ทนาจคดเชพคอจนตามสถานทยพใหขเปปนจคดสนใจและเปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยวการประชาสพมพพนธฑ

โดยการจพดทนาปปายไวนจลแนะนนาสถานทยพจพดทนาปปาไวนจล Locationแสดงจคดทยพพพกนพกทชองเทยพยว 

รขานอาหารและคาเฟป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.เขาทชาพระ อ.เมพองชพยนาท จ.ชพยนาท

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Lifestyle เขาทชาพระ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลเขาทชาพระสามารถเปปนแหลชงทชองเทยพยวเนพพองจากมยความอคดมสมบลรณฑไปดขวยปปาเขา วพดวา

อารามทยพมยสภาพแวดลขอมเปปนเขาและมยวจวทยพมยความสวยงาม มยพพชทางเศรษฐกจจตชางๆ รวมถถง

ศลนยฑการเรยยนรลขจากผลขประกอบการทยพมยความรลขความเชยพยวชาญเฉพาะ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 60,300
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PS65011938 : สดงเสรมมการทดองเทททยวแหลดงธรรมมะและเรทยนรสลการรมกษฑโลก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Online เชชน เพจfacebook

โปรแกรมคอมพจวเตอรฑ เชชน Photoshop สนาหรพบการทนาแผนผพงตขนไมขนชารลข

สรขางQR code สนาหรพบเปปนสพพอเพพพอเขขาถถงขขอมลลของตขนไมขแตชละชนจด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สชงเสรจมการทชองเทยพยวแหลชงธรรมะและเรยยนรลขการรพกษฑโลก

รายละเอทยด : การทชองเทยพยว กจจกรรม การทนาตลาดชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.เสพอโฮก อ.เมพองชพยนาท จ.ชพยนาท

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมของตนาบลเสพอโฮก 2565

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทางU2tตนาบลเสพอโฮกมยการจพดทนาแผนทชองเทยพยวของวพดหนองพพงนาคโดยการจะปรพบปรคงพพจนทยพ

สนาหรพบเดจนวจปปสสนาภายในวพดและปปายทางเขขามยการจพดการเกยพยวกพบการคพดแยกขยะเพพพอลด

ปรจมาณขยะภายในวพดสจพงสคดทขายคพอทนาQRCODEสนาหรพบแนะนนาสมคนไพรหายากและทนาเพจทชอง

เทยพยววพด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,130
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PS65010993 : เทททยวมมนยครมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาพพจนทยพใหขเปปนเเหลชงทชองเทยพยวในชคมชนโดยใชข โซเชยยลเปปนตพวกระจายขขอมลล

อบรมสพพงสอนการปลลกสขมโอ เเละอพดคลจปวยดยโอ ลงYouTube

กลคชมในพพจนทยพใกลขเคยยงเเละใชขแพลมฟอรฑมตชางๆ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวมพจยครพบ

รายละเอทยด : เปปนเเหลชงทชองเทยพยว คาเฟป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏจพนทรเกษม

ต.เทยพยงแทข อ.สรรคบครย จ.ชพยนาท

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จนาทนาเปปนเเหลชงทชองเทยพยว แบบใหมช ทยพ เอาใจสายเเคมปฟปปจ ง เเละสรขางรายไดขใหขคนในชคมชน เรจพม

จาก จะเปลยพยนสวนสขมโอ ใหขเปปนคาเฟป ทยพมยบรรยากาศเหมพอนมา เเคมปฟ และปปคนจค สรขางใหข

สามารถมาถชายรลปเเละมาพพกผชอนไดข อยกทพจงยพงมย รขานกาเเฟรสชาตจดย ขนมอรชอย ทยพนนามาจาก 

ตนาบลอพพนๆ เชชน ไดฟลกคเมลชอน หมขอเเกงเมลชอน นนจาสขมโอ  ขนคนทอด เปปนของทานเลชน ทยพกจนกพบนนจา

ชา กาเเฟไดขเปปนอยชางดย วพนไหนทยพรลขสถกเหนพพอย คนจะนถกถถงเรา เเคมปฟปปคนจคสวนลคงโจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65002849 : โครงการพมฒนาชชมชนและสมงคมดลานการขายและชดางโซลดาเซลลฑ ต.กชดจอก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชชางโซลชาเซลลฑ

ปปจ มนนจาโซลชาเซลลฑ

โคมไฟโซลชาเซลลฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โคมไฟโซลชาเซลลฑ

รายละเอทยด : การบรจการตจดตพจงและซชอมแซมระบบโซลชาเซลลฑ มยทยพมาจากประชากรสชวนใหญช

ในตนาบลมยการทนาการเกษตรทยพมยการใชขตขนทคนดขานพลพงงานในการผลจตสลง การนนาพลพงงาน

ทดแทนจากแสงอาทจตยฑมาใชขในการเกษตร และใชขงานทพพวไปในชคมชน เปปนการนนาเทคโนโลยย

มาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ ชชวยเพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ สรขางความรลขใหขกพบ

ชคมชน,สรขางงานสรขางอาชยพ และสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยจจตรลดา

ต.กคดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชพยนาท

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : K.J.Solar

ออนไลนฑ : https://sites.google.com/cdti.ac.th/u2t-kudjok/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑแบรนดฑ K.J.Solar ประกอบไปดขวย  โคมไฟพลพงงานแสงอาทจตยฑ และการบรจการตจด

ตพจงและซชอมแซมระบบโซลชาเซลลฑ มยทยพมาจากประชากรสชวนใหญชในตนาบลมยการทนาการเกษตรทยพมย

การใชขตขนทคนการผลจตสลง ทยมเราเลพงเหพนถถงความสนาคพญของตขนทคนในการผลจตจถงไดขนนา

ผลจตภพณฑฑ K.J.Solar ซถพงเปปนสจนคขาทยพเปปนการนนาพลพงงานทดแทนจากแสงอาทจตยฑมาใชขในการ

เกษตร และใชขงานทพพวไปในชคมชน เปปนการนนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ ชชวยเพจพมมลลคชา

ผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ สรขางความรลขใหขกพบชคมชน,สรขางงานสรขางอาชยพ และสรขางรายไดขใหข

กพบชคมชน ผลจตภพณฑฑแบรนดฑ K.J.Solar ของทยมเราเปปนสจนคขาบรจการทยพมยมาตรฐานสลง คคณภาพดย 

ราคาประหยพด ประชาชนในตนาบลไดขใชขใหขเกจดประโยชนฑอยชางแทขจรจง กลคชมเปปาหมายของทยมเรา

คพอประชาชนทยพทนาการเกษตร รวมถถงประชาชนทพพวไปทพจงในและนอกตนาบล จถงคจดวชาจะมยยอดขาย

ทยพดย และสามารถเตจบโตในทางธครกจจไดข การทนาการตลาดของเราคพอจะลงพพจนทยพเพพพอสอบถาม

ความสนใจของประชาชน ใหขความรลขเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑ ทยมเราจะขายสจนคขาแบบออนไลนฑ และออ

ฟไลนฑ ทางทยมเราจะจพดจนาหนชายสจนคขา บรจการตจดตพจง ซชอมบนารคง โดยจะมยการเกพบคชาบรจการเพพพอ

ทยพจะนนาเงจนสชวนนยจมาพพฒนาสจนคขาและบรจการตชอไป สจนคขาและบรจการของทยมเรามยเงจนทคนทยพไมชสลง

มากนพก จถงคจดวชาจะสามารถคพนทคนใหขกพบทยมเราไดขในระยะเวลาทยพกนาหนด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 31,800

หนขา 158 / 818



PS65037108 : โครงการพมฒนาชชมชนและสมงคมดลานโซลดาเซลลฑ ต.กชดจอก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โคมไฟโซลชาเซลลฑ

โซลชาเซลลฑเพพพอการเกษตร

การบรจการงานชชางโซลชาเซลลฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โคมไฟปปกตขนไมขแสงขาว

รายละเอทยด : ประชากรสชวนใหญชในตนาบลมยการทนาการเกษตรทยพมยการใชขตขนทคนการผลจตดขาน

พลพงงานสลง K.J.Solar จถงนนาเสนอสจนคขาทยพเปปนการนนาพลพงงานทดแทนจากแสงอาทจตยฑมาใชข

ในการเกษตร และใชขงานทพพวไปในชคมชน เปปนการนนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ ชชวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ สรขางความรลขใหขกพบชคมชน,สรขางงานสรขางอาชยพ และ

สรขางรายไดขใหขกพบชคมชน ผลจตภพณฑฑแบรนดฑ K.J.Solar ของทยมเราเปปนสจนคขาบรจการทยพมย

มาตรฐานสลง คคณภาพดย ราคาประหยพด ประชาชนในตนาบลไดขใชขใหขเกจดประโยชนฑอยชางแทขจรจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยจจตรลดา

ต.กคดจอก อ.หนองมะโมง จ.ชพยนาท

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : K.J.Solar

ออนไลนฑ : https://sites.google.com/cdti.ac.th/u2t-kudjok/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑแบรนดฑ K.J.Solar ประกอบไปดขวย โคมไฟพลพงงานแสงอาทจตยฑ และการบรจการตจด

ตพจงและซชอมแซมระบบโซลชาเซลลฑ มยทยพมาจากประชากรสชวนใหญชในตนาบลมยการทนาการเกษตรทยพมย

การใชขตขนทคนการผลจตสลง ทยมเราเลพงเหพนถถงความสนาคพญของตขนทคนในการผลจตจถงไดขนนา

ผลจตภพณฑฑ K.J.Solar ซถพงเปปนสจนคขาทยพเปปนการนนาพลพงงานทดแทนจากแสงอาทจตยฑมาใชขในการ

เกษตร และใชขงานทพพวไปในชคมชน เปปนการนนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ ชชวยเพจพมมลลคชา

ผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ สรขางความรลขใหขกพบชคมชน,สรขางงานสรขางอาชยพ และสรขางรายไดขใหข

กพบชคมชน ผลจตภพณฑฑแบรนดฑ K.J.Solar ของทยมเราเปปนสจนคขาบรจการทยพมยมาตรฐานสลง คคณภาพดย 

ราคาประหยพด ประชาชนในตนาบลไดขใชขใหขเกจดประโยชนฑอยชางแทขจรจง กลคชมเปปาหมายของทยมเรา

คพอประชาชนทยพทนาการเกษตร รวมถถงประชาชนทพพวไปทพจงในและนอกตนาบล จถงคจดวชาจะมยยอดขาย

ทยพดย และสามารถเตจบโตในทางธครกจจไดข การทนาการตลาดของเราคพอจะลงพพจนทยพเพพพอสอบถาม

ความสนใจของประชาชน ใหขความรลขเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑ ทยมเราจะขายสจนคขาแบบออนไลนฑ และออ

ฟไลนฑ ทางทยมเราจะจพดจนาหนชายสจนคขา บรจการตจดตพจง ซชอมบนารคง โดยจะมยการเกพบคชาบรจการเพพพอ

ทยพจะนนาเงจนสชวนนยจมาพพฒนาสจนคขาและบรจการตชอไป สจนคขาและบรจการของทยมเรามยเงจนทคนทยพไมชสลง

มากนพก จถงคจดวชาจะสามารถคพนทคนใหขกพบทยมเราไดขในระยะเวลาทยพกนาหนด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 7,250

หนขา 159 / 818



PS65047228 : ผลมตภมณฑฑไลดแมลงจากใบยาสสบตนาบลกชดเลาะ - ผลมตภมณฑฑนนนามมนหอมละเหยจากสมชนไพรพชนน

บลานตนาบลกชดเลาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน Facebook

Shoppee

Lazada และการวางขายตามงานภายในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑนนจามพนหอมระเหยจากสมคนไพรพพจนบขาน ตนาบลกคดเลาะ

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑยาหมชองเขยยวสกพดจากสมคนไพรพพจนบขานเพพพอบรรเทาอาการวจ

นเวยยนศยรษะและปวดเมพพอยตามรชางกาย ซถพงผลจตภพณฑฑนยจไดขมยการรจเรจพมผลจตโดยกลคชมชาวบขาน

ภายในตนาบลกคดเลาะทยพไดขรชวมลงทคนกพนจพดทนาเพพพอหารายไดขเสรจมจากเวลาวชางจากการทนา

การเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.กคดเลาะ อ.เกษตรสมบลรณฑ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจทยพใชขคพอการพพฒนาสจนคขาทยพยมยอยลชใหขมยการเปลยพยนแปลงมากยจพงขถจน โดยผชานการออก

แบบตพวสจนคขาใหขมยความแปลกใหมชมากยจพงขถจน แตกตชางจากสจนคขาทยพมยอยลชในทของถจพน เพพพอนนาเสนอ

ขายใหขกพบกลคชมลลกคขาทยพเปปนกลคชมลลกคขาเดจมและกลคชมลลกคขาใหมช ผชานชชองทางการตลาดตชางๆ เชชน 

Facebook, Shoppee, Lazada, หรพอรขานขายของชนาตามพพจนทยพในหมลชบขาน หากมยผลตอบรพบทยพดย 

จะมยการนนาสจนคขาออกไปจนาหนชายตามเขตอนาเภออพพนๆ เปปนตขน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 160 / 818



PS65025957 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจเเละสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T FOR 

BCG)ตนาบลทดามะไฟหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมหมขอตขมเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข

ระบบคอมพจมเตอรฑในการประชาสพมพพนธฑ

เครพพองกลพพนไอนนจาดขวนระบบไฟฟปาเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สเปรยฑมจจนตฑ เเละ นนจามพนไพล

รายละเอทยด : สเปรยฑมจจนตฑ คพอการนนจามจจนมาผชานกระบวนการตขมเเละกลพพนไอนนจาดขวยนวพตกรรม

เครพพองกลพพนดขวยระบบไฟฟปาเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข นนจามพนไพล คพอการเปปนรลปไพลมา

ผชานกระบวนการตขมเเละทอดรวมกพบนนจามพนมะพรขาวหรพอนนจามพนพพชดขวยนวพตกรรมหมขอตขม

ระบบไฟฟปาเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.ทชามะไฟหวาน อ.แกขงครขอ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.เพจพมมลลคชาโดยการพพฒนาผลจตภพณฑฑและตชอยอดสจจนคขาของกลคชมสมคนไพรเพพพอสคขภาพบขานทชา

ทางเกวยยน 

2.แปรรลปผลจตภพณฑฑใหขมยอายคทยพยาวนานขถจนและสะดวกในการใชข

3.เผยแพรชผลจตภพณฑฑใหขรลขจพกอยชางแพรชหลาย

4.สามารถจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑในตลาดออนไลนฑไดข

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,490

หนขา 161 / 818



PS65047264 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจเเละสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T FOR 

BCG)ตนาบลทดามะไฟหวาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมหมขอตขมเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข

ระบบคอมพจวเตอรฑในการประชาสพมพพนธฑ

เครพพองกลพพนไอนนจาดขวยระบบไฟฟปาเเบบควบคคมอคณหภลมจไดข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนไพล

รายละเอทยด : นขามพนไพล เมพพอนาผลจตภพณฑฑทยพไดขมาทาบรจเวณทยพมยอาการ จะชชวยรพกษาอาการ

เคลพดขพดยอก ฟกชขาบวม ขขอเทขาแพลง ชชวยลดอาการอพกเสบ แกขปวด บวม เมพพอย รพกษาโรค

ผจวหนพง แกขผดผพพนคพน เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.ทชามะไฟหวาน อ.แกขงครขอ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.เพจพมมลลคชาโดยการพพฒนาผลจตภพณฑฑและตชอยอดสจจนคขาของกลคชมสมคนไพรเพพพอสคขภาพบขานทชา

ทางเกวยยน 2.แปรรลปผลจตภพณฑฑใหขมยอายคทยพยาวนานขถจนและสะดวกในการใชข 3.เผยแพรชผลจตภพณฑฑ

ใหขรลขจพกอยชางแพรชหลาย 4.สามารถจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑในตลาดออนไลนฑไดข

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,900

หนขา 162 / 818



PS65048113 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ( U2T for BCG 

)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจ Facebook สนาหรพบโปรโมทสจนคขา

รขานคขา Shoppee เปปนชชองทางการขาย

บพญชย Line Offcial สนาหรพบตจดตชอสอบถาม

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตระกรขาสานจากเชพอกยางพารา

รายละเอทยด : สจนคขาเปปนงานแฮนดฑเมด ผลจต ตามออเดอรฑทยพลลกคขาสพพงทนาตะกรขาสานของเรา

มยความหลากหลายทพจงลวดลายและขนาด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.หนองบพวใหญช อ.จพตครพส จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลคชมตะกรขาสานจากเชพอกยางพารา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,300

หนขา 163 / 818



PS65047148 : สเปยฑนนนามมนเหลชองขมมนนไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย คพอ ใชขชชองทางออนไลนฑในการจพดจนาหนชาย และมยการจพดอบรมในการใชขชชองทาง

ออนไลนฑในการจพดจนาหนชาย

มยอคปกรณฑ และเครพพองมพอทยพทพนสมพย

พพฒนา Packaging Design รวมไปถถงคคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สเปรยฑนนจามพนเหลพองขมจจนไพล

รายละเอทยด : เปปนสเปรยฑทยพทนามาจากสมคนไพรไทย มยสรรพคคณทยพชชวยบรรเทาอาการปวด

เมพพอยรชางกาย มยกลจพนหอมของสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.สระพพง อ.บขานแทชน จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เพพพอศถกษาขขอมลลเกยพยวกพบการพพฒนาผลจตภพณฑฑและการศถกษาแผนงานตชางๆเพพพอการลงทคน

และศถกษาเพพพอหาโอกาสความเปปนไปไดขทางธครกจจเพพพอตพดสจนใจกชอนการลงทคน มยการวางแผน

การตลาด การวางโครงสรขางบคคลากร และแผนการเงจนอยกดขวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 164 / 818



PS65004622 : โครงการยกระดมบมาตรฐานสมนคลาและบรมการการทดองเทททยว พททท พรมพนซฑ กทนฟารฑม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมยมาตรฐาน เพพพอคงคคณภาพสจนคขาและเปปนทยพดถงดลดใจของผลข

บรจโภค/นพกทชองเทยพยว

การสรขางสพพอประชาสพมพพนธฑในการสชงเสรจมการขายผลผลจตและสวนอจนทผลพมใหขปปนทยพรลขจพก

มากขถจน

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตร สวนอจนทผลพม พยทย พรจจนซฑ กยจฟารฑม

รายละเอทยด : เกษตรกรในพพจนทยพหมลช 6 บขานโคกหจนตพจง ตนาบลโคกเรจงรมยฑไดขมยการทนาสวน

อจนทผลพมออแกนจกไมชใชขสารเคมยซถพงอจนทผลพมเปปนผลไมขทยพมยรสหวานใหขผลผลจตเยอะและมยราคา

ดย โดยในชชวงฤดลเกพบเกยพยวทางสวนจะเปปดใหขบรจการใหขสามารถเขขาชมภายในสวน สชวนนอก

ชชวงเวลาเกพบเกยพยวผลกพเปปนแหลชงเรยยนรลขการทชองเทยพยวเชจงการเกษตรใหขกพบผลขทยพสนใจการ

เพาะปลลกอจนทผลพม โดยชชวงฤดลการผลผลจตตพจงแตชเดพอนกรกฏาคม-กพนยายน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.โคกเรจงรมยฑ อ.บนาเหนพจณรงคฑ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : PT-Prince-Ky Farm

ออนไลนฑ : PT-Prince-Ky Farm

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สชงเสรจมสวนอจทผลพมเปปนแหลชงทชองเทยพยวแหชงใหมชในตนาบลโคกเรจงรมยฑ รวมทพจงการออกแบบโล

โกขใหมชสจนคขามยความโดดเดชนและนชาสนใจแกชกลคชมลลกคขา รวมทพจงปรพบบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะแกชการ

ขนสชงเพพพอคงความสดสะอาดของสจนคขา ทพจงนยจมยรายละเอยยดแผนธครกจจ ดพงนยจ 

1. CustomerSegment

- นพกทชองเทยพยว

- กลคชมคนทยพสนใจเกยพยวกพบการเกษตร

- กลคชมคนรพกสคขภาพ

- กลคชมคนอาศพยอยลชในพพจนทยพและชคมชนใกลขเคยยง

2. CustomerRelationships

- การตอบลลกคขาผชานชชองทางออนไลนฑ

- ผลตอบรพบจากนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาเยยพยมชนสวนและลลกคขาทยพสพพงผชานชชองทางออนไลนฑ

3. Channels

- Facebook

- Line

- TikTok

- จนาหนชายผลผลจตหนขาสวนอจนทผลพม

4. ValuePropositions

- ผลขทยพสนใจสามารถแวะชจมและทชองเทยพยวเชจงเกษตร

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 290,000

หนขา 165 / 818



PS65007332 : take me anywhere

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผนทยพทชองเทยพยว tourist map

สรขาง QR Code แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว

สรขางชชองทางประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการทชองเทยพยวในตนาบลบขานเพชร

รายละเอทยด : บรจการทยพรองรพบใหขเกจดความสะดวกสบายแกชนพกทชองเทยพยว เชชน ทยพพพก อาหาร 

แหลชงจนาหนชายสจนคขา การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวผชานสพพอตชาง ๆ จพดแพพกเกจการทชอง

เทยพยว One Day trip เทยพยวครบตามทพวรฑรพบของฝากไดข 1 ชจจน ฟรย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.บขานเพชร อ.บนาเหนพจณรงคฑ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ขวพญเรพอน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลบขานเพชร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ลงพพจนทยพจพดเกพบขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวชคมชน รชวมกพบสถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ รขานอาหาร ทยพพพก

และโรงแรม ธครกจจนนาเทยพยวอพพน ๆ หนชวยงานภาครพฐ เพพพอออกแบบและพพฒนา จพดทนาแผนทยพทชอง

เทยพยว สรขางโปรแกรมการทชองเทยพยวทยพหลากหลาย ใหขกพบกลคชมลลกคขาทพจงภายใน และจากนอกชคมชน

ทยพตของการสพมผพสบรรยากาศวจถยชคมชนแบบธรรมชาตจ เรยยนรลขศจลปวพฒนธรรมเกชาแกชของชคมชน 

โดยมยผลขแนะนนาโปรแกรมการทชองเทยพยวและไกดฑคอยแนะนนา ผชานการสรขางความสพมพพนธฑดขวยการ

ใหขบรจการ ชชองทางการตจดตชอสอบถามแหลชงทชองเทยพยวและบรจการทยพลลกคขาตของการ ซถพงรายไดขมา

จากการจพดโปรแกรมทพวรฑ หลพงหพกคชาใชขจชายสชวนตชาง ๆ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 166 / 818



PS65047179 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ของตนาบลบลาน

เพชร อนาเภอภสเขทยว จมงหวมดชมยภสมม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Smart Phone

Social Media

ICT

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ

รายละเอทยด : กจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขรชวมทนากจจกรรม

กพบชคมชนเพพพอใหขเกจดการเรยยนรลขวจถยชคมชนและเปปนการอนครพกษฑสพบสานภลมจปปญญาชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.บขานเพชร อ.ภลเขยยว จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวใหขเกจดความสรขางสรรคฑ นพกทชองเทยพยวสามารถเขขารชวมกจจกรรม

กพบชคมชนไดข ตามกลคชมเปปาหมายทยพกนาหนดไวข มยกจจกรรมทยพนชาสนใจ เชชนการสาธจตการตยมยดเพพพอ

ดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพสนใจดขานการสพบทอดภลมจปปญญาในทของถจพนใหขคงอยลช

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 44,970

หนขา 167 / 818



PS65022325 : สมชนไพรใบกระทดอมพรลอมพวงมาลมยผลาขาวมลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมมลลคชาใหขกพบสมคนไพรใบกระทชอม และเพจพมจคดขายใหขกพบสจนคขา

ปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑและรลปแบบของสจนคขาใหขเหมาะสม

การจพดจนาหนชายสจนคขาทางชชองทางออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรใบกระทชอม

รายละเอทยด : ใบกระทชอมชชวยรพกษาการตจดเชพจอในลนาไสข บรรเทาอาการปวดกลขามเนพจอ ลดไขข 

บรรเทาอาการไอและทของรชวง โดยใชขใบกระทชอมนนามาทนาใหขแหขงแลขวบดใหขละเอยยดไวขสนาหรพบ

ชงเปปนนนจาชารขอนดพพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.ชยลอง อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพอนนาใบกระทชอมมาแปรรลปสจนคขาใหขเปปนชนจดผง พรขอมนนาผขาขาวมขาทยพเปปนผลจตภพณฑฑในทของถจพน

นนาใชขใหขเกจดประโยชนฑและเพจพมมลลคชาสจนคขามยการสชงเสรจมการขายและหาชชองทางในการขายใหขผลข

ซพจอรลขจพกสจนคขา โดยการนนาสจนคขาขถจนขายในแพตฟอรฑมออนไลนฑ เชชน Facebook Shopee 

lazada เปปนตขน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 168 / 818



PS65047161 : สมชนไพรใบกระทดอมพรลอมพวงมาลมยผลาขาวมลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมมลลคชาใหขกพบพวงมาลพยผขาขาวมขา และเพจพมจคดขายใหขกพบสจนคขา

ปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑและรลปแบบของสจนคขา

การจพดจนาหนชายสจนคขาทางชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พวงมาลพยผขาขาวมขา

รายละเอทยด : ของทยพระลถกในวพนสนาคพญ หรพอเทศกาลตชางๆ จากผพนผขาธรรมดาสลช "พวงมาลพย

ผขาขาวมขาขขอมพอ" ของขวพญสคดพจเศษ ทยพอาจจะธรรมดา แตชไมชธรรมดา ผขาขาวมขาสามารถใชข

งานไดขจรจง นนาไปใชขเทศกาลตชางๆ มอบเปปนของทยพระลถก มอบใหขผลขใหญช ชคดดนาหพว ของรพบไหวข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.ชยลอง อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : “-“

ออนไลนฑ : “-“

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผขาขาวมขาเดจมทยพเปปนผลจตภพณฑฑในทของถจพน สามารถนนาใชขใหขเกจดประโยชนฑและเพจพมมลลคชาสจนคขามย

การสชงเสรจมการขายและหาชชองทางในการขายใหขผลขซพจอรลขจพกสจนคขา โดยการนนาสจนคขาขถจนขายใน

แพตฟอรฑมออนไลนฑ เชชน Facebook Shopee lazada เปปนตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 8,000
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PS65025585 : โปรแกรมการทดองเทททยวทททนมกทดองเทททยวลงมชอปฏมบมตม (D-HOPE) กมจกรรมชชมชนจรมง และ

พมฒนาผลมตภมณฑฑในชชมชนสสดตลาดออนไลนฑอยดางยมทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศ

ทชองเทยพยวแบบ D-HOPE

สชงเสรจมสพพอประชาสพมพพนธฑสลช Online

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ ซพบสยทอง

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวแบบนพกทชองเทยพยวลงมพอปฏจบพตจจรจง  ไดขผลจตภพณฑฑจากฝปมพอตน

เองจากการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.ซพบสยทอง อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. สนารวจ สถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลทพจงเชจงวพฒนธรรม เชจงธรรมชาตจ เชจงเกษตร เพพพอจพด

ทรจปการทชองเทยพยวแบบ D-HOPE และสนารวจวพตถคดจบภายในตนาบลทยพมยตลอดทพจงปป เพพพอวางแผน

การดนาเนจนการแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑทยพสามารถตชอจพดทนาแบบตชอเนพพองไดขทพจงปป ซถพงจะเปปน

กจจกรรมสชวนหนถพงใน ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ ซพบสยทอง

2. รวบรวม สถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลทพจงเชจงวพฒนธรรม เชจงธรรมชาตจ เพพพอจพดทรจปการ

ทชองเทยพยวแบบ D-HOPE และรวบรวมวพตถคดจบภายในตนาบลทยพมยตลอดทพจงปป เพพพอวางแผนการ

ดนาเนจนการแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑทยพสามารถตชอจพดทนาแบบตชอเนพพองไดขทพจงปป ซถพงจะเปปนกจจกรรม

สชวนหนถพงใน ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ ซพบสยทอง

3. วางแผนการจพดอบรม เกยพยวกพบเสขนทางการทชองเทยพยว ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ 

ซพบสยทอง

 และการพพฒนาวพตถคดจบสลชผลจตภพณฑฑ

4. จพดอบรม เกยพยวกพบเสขนทางการทชองเทยพยว ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ ซพบสยทอง และ

การพพฒนาวพตถคดจบสลชผลจตภพณฑฑ โดยผลขเขขารชวมคพดสรรตพวแทนจากทคกหมลชบขานภายในตนาบลซพบสย

ทอง จพด ณ หอประชคมตนาบลซพบสยทอง

5. จพดการรวมตพว จากตพวแทนเจขาของสถานทยพทชองเทยพยว และตพวแทนทยพเขขาอบรมทนาผลจตภพณฑฑ

เพพพอลงสลชการขายทพจงภายในตลาด Online และ Onsite 

6. ทางทยม อว.ประจนาตนาบลทนาการโปรโมท ๒ วพน ๑ คพน ทชองเทยพยว D-HOPE กพบ ซพบสยทอง และ

ผลจตภพณฑฑ ผชานทาง online และตลาดตชางๆในชคมชนและพพจนทยพใกลขเคยยง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 8,000
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PS65027575 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองมพอการทนาลลกปะคบสมคนไพร

เครพพองมพอการทนาลลกปะคบสมคนไพร

การสพพอสาร ใหขความรลข เพพพอสชงเสรจมคนในพพจนทยพ ภาครพฐ และ ภาคเอกชน รวมมพอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพรทของถจพน ตรานาฝาย

รายละเอทยด : 1.นนาสชวนผสมทพจงหมดมาโขลกพอหยาบแลขวคลคกเคลขาใหขเปปนเนพจอเดยยวกพน2.ใสช

สชวนผสมทพจงหมดในผขาดจบแลขวหชอเปปนลลกประคบ รพดเชพอกใหขแนชน3.เมพพอตของการใชขใหขนนาลลก

ประคบไปนถพงประมาณ 15-20 นาทย จากนพจนนนามาประคบตามสชวนตชางๆของรชางกายทยพมยอาการ

ปวดเมพพอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.นาฝาย อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาความรลขความสามารถเพพพอสรขางอาชยพสลชทของถจพน สามารถนนาความรลขเกยพยวกพบสมคนไพร 

เปปนสจนคขาทยพจพบตของไดข  โดยมยวพตถคประสงคฑคพอสชงเสรจมการสรขางมลลคชาเพจพมและอาชยพ อนครพกษฑ

ภลมจปปญญาและเอกลพกษณฑทของถจพน การสรขางความสามารถในดขานศพกยภาพอาชยพทของถจพน เพพพอ

การเพจพมชชองทางหารายไดข และรวมถถงการสรขางความรชวมมพอระหวชางภาครพฐและชคมชน 

   ดนาเนจนการมยขพจนตอนดพงนยจ

1. ตจดตชอหนชวยงานทยพเกยพยวขของกพบการทนางาน  ไดขแกช  องคฑการบรจหารสชวนตนาบลนาฝาย  นนา

เสนอแกชหมลชทยพสนใจเขขารชวม เปปนตขน

2. จพดอบรมความรลขสมคนไพรทยพเกยพยวขของในการพพฒนาอาชยพ การสชงเสรจมการตลาดใหขกพบ

ชคมชน   รวมถถงประชาชนใหขตนาบลบขานแห ทยพมยความสนใจการสรขางอาชยพ

3. จพดอบรมความคจดเหพนเพพพอพพฒนาบรรจคภพณฑฑและตราสพญลพกษณฑโดยนนาเอกลพกษณฑทของ

ถจพนมาเปปนขขอมลลในการวจเคราะหฑเพพพอออกแบบ

4. ทดลองจนาหนชายในรลปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑโดยเนขนดขานชชองทางการจพดจนาหนชายและ

การขนสชงรวมถถงการสรขางความรชวมมพอกพบพพนธมจตรเพพพอใหขมยชชองทางในการจพดจนาหนชายมาก

ขถจนรวมทพจงผลจตpackage ใหขชคมชน

5. สชงเสรจมชชองทางการตลาดเพพพอจนาหนชาย โดยเฉพาะอยชางยจพงการนนาสพพออจเลพกทรอนจกสฑเขขา

มาใชข   เชชน  ชชองทาง On in one

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 600
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PS65047157 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองมพอการทนาพอกเขชาสมคนไพร

เทคนจคออกแบบแพคเกจจจจง ทพนสมพย

การสพพอสาร ใหขความรลข เพพพอสชงเสรจมคนในพพจนทยพ ภาครพฐ และ ภาคเอกชน รวมมพอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พองเขชาสมคนไพรทของถจพน ตรานาฝาย

รายละเอทยด : เปปนสลตรทางการแพทยฑแผนไทยใหขการพอกเขชาสชวนมากจะใชขสมคนไพรรขอน

เพราะมยสรรพคคณในการชชวยขพบลมกระจายลมบรรเทาอาการปวดกลขามเนพจอและปวดตามขขอ

ตชางๆระยะเวลาทยพใชขในการพอกประมาณ15 – 20 นาทย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏชพยภลมจ

ต.นาฝาย อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สามารถนนาความรลขเกยพยวกพบสมคนไพร เปปนสจนคขาทยพจพบตของไดข  โดยมยวพตถคประสงคฑคพอสชงเสรจมการ

สรขางมลลคชาเพจพมและอาชยพ อนครพกษฑภลมจปปญญาและเอกลพกษณฑทของถจพน 

เพพพอการเพจพมชชองทางหารายไดข และรวมถถงการสรขางความรชวมมพอระหวชางภาครพฐและชคมชน ดพง

นยจ

1. ตจดตชอ นนาเสนอแกชหมลชทยพสนใจเขขารชวม 

2. จพดอบรมความรลขสมคนไพรทยพเกยพยวขของในการพพฒนาอาชยพ การสชงเสรจมการตลาดใหขกพบ

ชคมชน   รวมถถงประชาชนใหขตนาบลบขานแห ทยพมยความสนใจการสรขางอาชยพ

3. จพดอบรมความคจดเหพนเพพพอพพฒนาบรรจคภพณฑฑและตราสพญลพกษณฑโดยนนาเอกลพกษณฑทของ

ถจพนมาเปปนขขอมลลในการวจเคราะหฑเพพพอออกแบบ

4. ทดลองจนาหนชายในรลปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑโดยเนขนดขานชชองทางการจพดจนาหนชายและ

การขนสชงรวมถถงการสรขางความรชวมมพอกพบพพนธมจตรเพพพอใหขมยชชองทางในการจพดจนาหนชายมาก

ขถจนรวมทพจงผลจตpackage ใหขชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 550
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PS65011283 : COLA KKU X ยาหมดองสมชนไพรขมง  ตนาบลนาเสทยว อนาเมชองชมยภสมม จมงหวมดชมยภสมม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Business Model Canvas

Customer Engagement Model

SWOT Analysis

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมชองสมคนไพรขจง

รายละเอทยด : ยาหมชองสมคนไพรขจง ผลจตขถจนจากขจงแหขงทยพมยการเพาะปลลกในตนาบลนาเสยยว มย

สชวนผสมทยพเกจดจากธรรมชาตจทพจงหมด มยสรรพคคณในการบรรเทาอาการปวดเมพพอย สลดดม

แลขวสดชพพน ราคา 59 บาท ตชอขวด มยปรจมาณ 30 ml.

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.นาเสยยว อ.เมพองชพยภลมจ จ.ชพยภลมจ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลนาเสยยว อนาเภอเมพองชพยภลมจ จพงหวพดชพยภลมจ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

คณะผลขดนาเนจนโครงการ U2T มยความคจดเหพนทยพจะพพฒนาผลจตภพณฑฑยาหมชองสมคนไพรขจงใหขมย

ความเปปนเอกลพกษณฑและชชวยผลพกดพนในเรพพองของการขยายฐานลลกคขาออกไปจนาหนชายใหขครอบ

คลคมทพจงในและนอกพพจนทยพ เพพพอรองรพบการขายทยพจะเพจพมขถจนในอนาคตทพจงการขายแบบออฟไลนฑและ

ออนไลนฑ ซถพงจะกนาหนดราคาโดยจะหพกคชาใชขจชายในดขานตขนทคนตชางๆ จากนพจนทนาการบวกกนาไรทยพ

คาดวชาจะไดขรพบเขขาไปในราคาขาย

ทางกลคชมผลขผลจตจถงไดขวางแผนการตลาด เชชน จพดจนาหนชายตลาดในชคมชน รขานขายของฝาก 

ขยายฐานลลกคขาในพพจนทยพใกลขเคยยง เพจพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

โดยยาหมชองสมคนไพรขจงตนาบลนาเสยยว บรรจคใน 1 ขวด ปรจมาณ 30 มจลลจลจตร ราคาขวดละ 59 

บาท ยอดขายขพจนตนพาตชอเดพอนทยพเคยขายไดขประมาณ 150 ขวด คจดเปปนเงจน 8,850 บาท

โดยมยการวางแผนการขายในอนาคตหลพงจากพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขไดขมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกพบรพกษาไดขนานขถจน และสรขางโลโกขผลจตภพณฑฑ โดยมยการวางแผนเพจพมมลลคชาของ

ยาหมชองสมคนไพรขจงเพจพมขถจนรขอยละ 20 คาดการณฑวชาการมยผลจตภพณฑฑทยพมยบรรจคภพณฑฑทยพมย

มาตรฐานจะสามารถขายไดขมากขถจน

ตนาบลนาเสยยวมยการใชขแผนธครกจจแบบ 4P หรพอ Marketing Mix ทยพเรยยกเปปนภาษาไทยวชา “สชวน

ผสมทางการตลาด” โดยแบชง การวจเคราะหฑองคฑประกอบเปปน 4 สชวน ไดขแกช 1.Product (

ผลจตภพณฑฑ) เชชนการสรขางอพตลพกษณฑ, บรรจคภพณฑฑ Price (ราคา) ควรกนาหนดราคาใหขเหมาะสม

กพบสจพงทยพผลขบรจโภคไดขรพบ Place (ชชองทางจพดจนาหนชาย) การเพจพมชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ 

Facebook Promotion (การสชงเสรจมการขาย) เชชน การโฆษณา, การประชาสพมพพนธฑ, การทนา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 8,850
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PS65020054 : พมฒนาการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑหลายรสปแบบตนาบลสลชย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปปายโฆษณา สพพอ ประชาสพมพพนธฑ

เพจ facebook หรพอชชองทาง YouTube

บลบอกแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวของตนาบลสลคย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพคเกจทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ โปรแกรม 3 วพน 2 คพน

รายละเอทยด : รายละเอยยดแพคเกจ, กจจกรรม-สพกการะศาลพชอตาหจนชขาง-ตลาดนพดพชอตา

หจนชขาง-พพกทยพโฮมสเตยฑบขานหมอพอเพยยง-ทนากจจกรรมภายในโฮมสเตยฑ เชชน ถชายรลป พาย

เรพอ ชมศลนยฑเรยยนรลขเศรษฐกจจ, ขยพมขา, ใหขอาหารปลา, มขา-ตลาดนนจาวพดเนจนทอง-ชมพระธาตควพด

พรคตะเคยยน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.สลคย อ.ทชาแซะ จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

KEY PARTNERS

สชงเสรจมการทชองเทยพยวจพงหวพดชคมพร

เครพอขชายการทชองเทยพยวโดยชคมชนจพงหวพดชคมพร

มหาวจทยาลพยลาดกระบพงชคมพร

กลคชมประชาชนในพพจนทยพตนาบลสลคย

KEY ACTIVITIES

ฟฟจ นฟฟจ ฟลการทชองเทยพยวในตนาบลสลคย 

จพดโปรแกรมทชองเทยพยวทยพ มยความหลากหลาย

KEY RESOURCES

สถานทยพทชองเทยพยว 

สถานทยพพพก 

รขานอาหาร 

รขานขายของฝาก

VALUE PROPOSITIONS

สชงเสรจมธครกจจทชองเทยพยวในชคมชน 

สรขางรายไดขใหขแกชชคมชน 

โปรกรมทชองเทยพยวทยพสรขางความสนคกและไดขความรลข

CUSTOMER RELATIONSHIPS

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65018308 : ศสนยฑศบกษาธรรมชาตม สมตวฑปฟาและพมนธชฑพชช ดวงเจรมญ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

5. ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการจพดทนาเสขนทางรลปแบบแผนทยพ

4. ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

1. เพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช 

Facebook fan page Instagram Tiktok   2. ใชขโปรแกรม หรพอ แอพพลจเคชพพน 

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑศถกษาธรรมชาตจ สพตวฑปปาและพพนธคฑพพช ดวงเจรจญ

รายละเอทยด : เปปนเสขนทางศถกษาธรรมชาตจ ใหขความรลขในเรพพองของสพตวฑปปาและพพนธคฑพพช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.สองพยพนของ อ.ทชาแซะ จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจโดยยชอของ ศลนยฑศถกษาธรรมชาตจ สพตวฑปปาและพพนธคฑพพช ดวงเจรจญ คพอ เปปนเสขนทาง

ศถกษาธรรมชาตจใหขความรลขในเรพพองของสพตวฑปปาและพพนธคฑพพช มยการจพดแนวทางเดจนและปปายใหข

ความรลขของสพตวฑและพพนธคฑพพช และมยองคฑประกอบ คพอ 1. กลคชมลลกคขา (CS) 2. คคณคชาสจนคขาและ

บรจการ (VP) 3. ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา (CR) 4.ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา (DC) 5. รายไดข

หลพก(RS) 6. พพนธมจตร (KP) 7. กจจกรรมหลพก (KA) 8. ทรพพยากรหลพก (KR) 9. โครงสรขางตขนทคน 

(CS)

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65027763 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมกโควมคดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลหมนแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. นวพตกรรม อนครพกษฑสจพงแวดลขอม ลดการใชขพลาสตจกและการเพจพมขยะ จากการซพจอของใน

พพจนทยพ ทดแทนดขวยวพสดคยชอยสลายไดข เชชน กระดาษ ใบตอง

1. เทคโนโลยยจากอจนเตอรฑเนพต เพพพอใชขในการประชาสพมพพนธฑใหขเกจดการเปปนทยพรลขจพก และดถงดลด

นพกทชองเทยพยว เชชน Fackbook TikTok

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกโตนฟปาหจนแกขว

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.หจนแกขว อ.ทชาแซะ จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กจจกรรมหลพก

ทนาความสะอาดชชองทางเขขาทชองเทยพยวใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเดจนทางเขขาถถงไดขงชาย

วางถพงขยะแบบแยกประเภทขยะในนนจาตกเพพพอปปองกพนการทจจงขยะไมชเปปนทยพทนาลายทรพพยากร

ธรรมชาตจและระบบนจเวศ

สชงเสรจมผลพกดพนใหขเปปนทยพรลขจพกและกระตคขนใหขเกจดการกระจายรายไดขเขขาสลชชคมชน

ผลพกดพนใหขเกจดสถานทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑธรรมชาตจทยพยพพงยพน

พพนธมจตรทางธครกจจ

ผลขใหญชและชาวบขาน

กลคชมตพวแทนทยพรพบผจดชอบในสชวนนพพน

เจขาหนขาทยพปปาไมข

คคณคชาทยพสชงมอบ

เปปนสถานทยพทชองเทยพยวทยพเปปนธรรมชาตจทยพสมบลรณฑเพราะยพงไมชมยการบคกรคก

ผลขทยพมาทชองเทยพยวทยพเปปนสายผจญภพยจะไดขรพบประสบการณฑใหมชๆ

ยพงเปปนการสนพบสนคนการสรขางรายไดขและอาชยพในชคมชน

การสรขางความสพมพพนธฑกพบลลกคขา

มยจคดใหขเชพคอจนทยพเปปนจคดดถงดลดการสรขางความประทพบใจใหขผลขทยพพบเหพนสนใจอยากมาทชองเทยพยว

โดยมยเปปาหมายสลงสคดคพอความพถงพอใจและความประทพบใจของคนทยพมาทชองเทยพยว

รพบฟปงความคจดเหพนตชางๆนนาไปปรพบปรคงตชอๆไป

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,500
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PS65005426 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลดงทดองเทททยวหาดอรชโณทมย ตนาบลปากตะโก อนาเภอทชดงตะโก 

จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.โปรโมทสถานทยพบรจการควบคลชกพบสถานประกอบการ(รขานอาหาร  ทยพพพกโฮมสเตยฑ) ในพพจนทยพ

2.ประชาสพมพพนธฑผชานทางปปายโฆษณา

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดซาเลขง ปากนนจาตะโก

รายละเอทยด : เปปนตลาดนพดชคมชน ตพจงอยลชบรจเวณรจมหาดอรคโณทพย มยชาวบขานนนาสจนคขามา

จนาหนชาย ทพจงผลจตภพณฑฑทยพแปรรลปแลขว และ วพตถคดจบสนาหรพบประกอบอาหาร เครพพองดพพม ขนม และ

สจนคขาชคมชนอจพนๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ปากตะโก อ.ทคชงตะโก จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.ประชคมทยมเพพพอวางแผนลงพพจนทยพ

2.ลงพพจนทยพเกพบขขอมลล/สอบถามชาวบขานในพพจนทยพ/สพงเกตคการณฑในพพจนทยพ

3.นนาขขอมลลจากการลงพพจนทยพเกพบขขอมลล/สอบถามชาวบขานในพพจนทยพ/สพงเกตคการณฑในพพจนทยพมา

วจเคราะหฑเพพพอทนาแผนในการประชาสพมพพนธฑ/ลงมพอปฏจบพตจ

4.ลงมพอประชาสพมพพนธฑ/ลงมพอปฏจบพตจตามแผนทยพวางไวข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 177 / 818



PS65005607 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลดงทดองเทททยวปฟาโกงกางตนานาน 100 ปป วมดชลธทฯ ตนาบลปาก

ตะโก อนาเภอทชดงตะโก จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-โปรโมทสถานทยพบรจการควบคลชกพบสถานประกอบการ(รขานอาหาร  ทยพพพกโฮมสเตยฑ) ในพพจนทยพ

-.ประชาสพมพพนธฑผชานทางปปายโฆษณา

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชลธยอจนเตอรฑ คอฟฟปพ

รายละเอทยด : เปปนรขานคาเฟปทยพเปปดใหขบรจการภายในพพจนทยพปปาโกงกางซถพงตพจงอยลชในวพดชลธย

พฤกษาราม มยใหขบรจการเครพพองดพพมหลากหลายชนจด รวมถถงพวกเบเกอรยพตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ปากตะโก อ.ทคชงตะโก จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชลธยอจนเตอรฑ คอฟฟปพ

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.ประชคมทยมเพพพอวางแผนลงพพจนทยพ

2.ลงพพจนทยพเกพบขขอมลล/สอบถามชาวบขานในพพจนทยพ/สพงเกตคการณฑในพพจนทยพ

3.นนาขขอมลลจากการลงพพจนทยพเกพบขขอมลล/สอบถามชาวบขานในพพจนทยพ/สพงเกตคการณฑในพพจนทยพมา

วจเคราะหฑเพพพอทนาแผนในการประชาสพมพพนธฑ/ลงมพอปฏจบพตจ

4.ลงมพอประชาสพมพพนธฑ/ลงมพอปฏจบพตจตามแผนทยพวางไวข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000
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PS65013185 : พมฒนาการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมททางโซเชยพยว

โปรแกรม capcut ในการตพดตชอวจดยโอ ทนาสพพอโปรโมท

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สะพานไมขเคยพยม

รายละเอทยด : สะพานไมขเคยยมเปปนแหลชงธรรมชาตทยพนชา สนใจอยกทยพหนถพงของ ตนาบลเขาไชย

ราช อนาเภอปะทจว จพงหวพดชคมพรโดยการนนาวพสดคทยพทนาจาก ไมขเคยยมมยควานทนตชอสภาพภลมมจ

อากาศไดขดยเปปนไมขทยพมยความทนทานสลงมากสามารถอยลชไดขหลายปปมาทนาเปปนสะพาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.เขาไชยราช อ.ปะทจว จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาโฆษณาหรพอจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑของสถานทยพทชองเทยพยวทยพชพพอวชา สะพานไมขเคยพยมและ

สถานทยพทชองเทยพยวใกลขเคยยง รวมทพจงรขานอาหารและทยพพพก โดยเปปนการเชจญชวนใหขคนเขขามาเทยพยว

ในตนาบลมากขถจน ผชานชชองทาง social

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 50,000
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PS65026433 : การทดองเทททยวศาลหลมกเมชองตนาบลปากคลอง อนาเภอปะทมว จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาชชองทางออนไลนฑ (Online) มาใชขในการขาย

การวางแผนการควบคคมจพดการดขวยระบบออนไลนฑ

การนนาสพพอ Online มาประยคกตฑใชขใหขเกจดประโยชนฑการนนามาเผยแพรชใหขเปปนทยพรลขจพก

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวศาลหลพกเมพองตนาบลปากคลอง

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวศาลหลพกเมพองตนาบลปากคลอง ยพงถพอวชพาเปปนสถาณทยพทยพยพงตของมย

การพพฒนาดขานสถาพแวดลขอมและสจพงอนานวยความสะดวก และการสรขางการรพบรลขของนพก

ทชองเทยพยว เพพพอดถงดลดใจใหขนพกทชอเงเทยพยวเขขสมาเทยพยวในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.ปากคลอง อ.ปะทจว จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศาลหลพกเมพองปะทจวเปปนศาลทยพเคารพสพกการะของชาวปะทจวแตชยพงไมชเปปนทยพรลขจพกกพนในวงกวขางทยม

งานจถงมยความคจดทยพอยากพพฒนาศาลหลพกเมพองปะทจว ใหขเปปนทยพนชาสนใจ โดยการสรขางคอนเทนตฑ

ผชานสพพอออนไลนฑเพพพอเพจพมการรพบรลขของนพกทชองเทยพยว และเชพพอมโยงการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑกพบ

แหลชงอพพนภายในชคมชน ซถพงคาดหวพงวชาจะเกจดการสรขางรายไดขหมคนเวยยนในชคมชน และสรขางพพจน

ฐานการใชขงานโซเชยยลมยเดยยใหขเกจดประโยชนพใหขกพบชาวบขานในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 180 / 818



PS65003836 : SRU BCG พมฒนาแหลดงทดองเทททยวนนนาตกคลองหรมทง ตนาบลพะโตบะ อนาเภอพะโตบะ จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใหขความรลขกพบคนในทของถจพน เกยพยวกพบการทชองเทยพยงเชจงนจเวศนฑ

นนาเทคโนโลยยมาใชขเพพพอเชพพอมตชอนพกทชองเทยพยวกพบชคมชน ทนาใหขเกจดกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพ

สรขางสรรคฑ

สรขางเพจนนจาตกคลองหรพพงใหขนพกทชองเทยพยวรลขจพกมากขถจน ผชานสพพอออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกคลองหรพพง

รายละเอทยด : นนจาตกคลองหรพพงอยลชในเขตอคทยานแหชงชาตจนนจาตกหงาวจพงหวพดระนองและ

ชคมพร หมลช 14 บขานปะตจมะ ตนาบลพะโตบะ อนาเภอพะโตบะ จพงหวพดชคมพร โดยอยลชในความดลแลรพบ

ผจดชอบของหนชวยพจทพกษฑอคทยานแหชงชาตจทยพ นง.2 (คลองแย)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.พะโตบะ อ.พะโตบะ จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : นนจาตกคลองหรพพง อนาเภอพะโตบะ จพงหวพดชคมพร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. พพฒนาภลมจทพศนฑบรจเวณนนจาตกคลองหรพพง บขานปะตจมะ หมลช 14 ตนาบลพะโตบะ อนาเภอพะโตบะ จพงหวพด

ชคมพร

2. จพดทนาปปายบอกทางและจพดทนาเพจแหลชงทชองเทยพยวนนจาตกคลองหรพพง 

3. เชจญชวนนพกทชองเทยพยวมาเยยพยมชมนนจาตกคลองหรพพง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 181 / 818



PS65011066 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลถนนาสมงหฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จคดเชพคอจนแหลชงทชองเทยพยว

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรทยพวจสาหกจจชคมชนกาแฟถนจาสจงหฑ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรทยพวจสาหกจจชคมชนกาแฟถนจาสจงหฑชมกระบวนการผลจต

เมลพดกาแฟสดเพพพอมาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑโดยการคพดสรรเมลพดกาแฟทยพมยคคณภาพขพจน

ตอนการผลจตโดยในวจสาหกจจชคมชนกาแฟถนจาสจงหฑมยสถานทยพศถกษาดลงานและชจมกาแฟทยพคาเฟป

กาแฟถนจาสจงหฑและมยของฝากกาแฟถนจาสจงหฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ถนจาสจงหฑ อ.เมพองชคมพร จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.ประชคมและวางแผนการดนาเนจนงาน

2.ลงพพจนทยพเกพบรวบรวมขขอมลลและวจเคราะหฑขขอมลลในพพจนทยพ

3.เลพอกผลจตภพณฑฑทยพตของการยกระดพบใหขมยรายไดขทยพมากขถจน

4.นนาเทคโนโลยยสพพอออนไลนฑ มาใชขในการโปรโมทการทชองเทยพยวเชจงเกษตรทยพวจสาหกจจชคมชนกาแฟ

ถนจาสจงหฑ

5.ตรวจสอบผลการดนาเนจนงานใหขตามเปปาหมาย

6.ประเมจนผลการดนาเนจนงาน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 182 / 818



PS65010213 : สดงเสรมมผลมตภมณฑฑชชมชนเพชทอยกระดมบเศรษฐกมจและสมงคมรายตนาบลแบบเชมงรชกของกลชดม

ตนาบลทชดงคา อนาเภอเมชองชชมพร จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วจธยสกพดเยพน

โลชพพนมะพรขาว

นนจามพนมะพรขาว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน

รายละเอทยด : เปปนนนจามพนมะพรขาวธรรมชาตจ ทยพชชวยในการนวดหนขา ลดการอพกเสบของสาร

เคมยบนผจวหนขาและผจวกาย ปปองกพนผจวแตกในหนขาหนาว ใชขแทนเบบยจออยดฑ สนาหรพบเดพกเพพพอ

รพกษาความชคชมชพพนแกชผจว  ชะโลมนนจามพนมะพรขาวใหขทพพวหนพงศรยษะ และยพงนนาไปประกอบอาหาร

และเครพพองดพพมไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.ทคชงคา อ.เมพองชคมพร จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาตลาดออนไลนฑ เพจ Facebook , Line ไดขมยการกระจายสจนคขาไปตามรขานขายของฝาก 

ออกบลธแสดงสจนคขาของหนชวยงานภาครพฐและเอกชน รวมถถงตลาดนพดตามชคมชนในตนาบลและ

พพจนทยพใกลขเคยยง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 22,000

หนขา 183 / 818



PS65007307 : ตลาดอมนทรทยฑวมถทชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การอบฆชาเชพจอ

นนจายาทากพนมอดกพนแมลง

นนจายาเคลพอบวพสดค

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จพกรสานไมขไผช

รายละเอทยด : จพกรสานไมขไผชโดยคนในชคมชน ตะกรขา กระเปปา กระดขงของใชขตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.ทคชงหลวง อ.ละแม จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ชคมชนเปปนผลขผลจตคพอตขนนนจา กลางนนจาเราจะมอบความรลขจากมหาวจทยาลพยแมชโจขใหขชคมชนตชอยอด

พพฒนาสจนคขาของตพวเอง ปลายนนจาคพอตลาดอจนทรยยฑวจถยชคมพรและตลาดออนไลนฑ ชคมชนไดขมยสชวน

รชวม เกจดการสรขางงานสรขางอาชยพอยชางยพพงยพนภายในทของถจพน  ราคาชคมชนกนาหนดเอง สถานทยพ

ตพจงตลาดอยลชรจมถนนเอเชยย41 สจนคขาชคมชน ผลจตโดยชคมชน จนาหนชายโดยคนในชคมชน กลคชมลลกคขา

นพกทชองเทยพยวนพกเดจนทาง ทพจงชายและหญจง อายคระหวชาง 26-60 ปป รายไดขประมาณ 

20,000-50,000 บาท ชอบในสจนคขาทของถจพน รพกสคขภาพและตของการอคดหนคนสจนคขาชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 60,000
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PS65026258 : โครงการการสดงเสรมมและพมฒนาคชณภาพชทวมต สรลางงาน สรลางอาชทพ สรลางรายไดล ดลวย

ผลมตภมณฑฑชชมชน เชชทอมโยงการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ ในพชนนทททตนาบล เขาทะลช อนาเภอ สวท จมงหวมด ชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

certifcate ใหขกพบไกดฑในทของถจพน

อบรมใหขกพบไกดฑในทของถจพน

อปรณฑการปปนเขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พจชจตรลเขาทะลค สวย ชคมพร

รายละเอทยด : เปปนโปรแกรมเทยพยว คจดเปปนรายหพว/คน จะมยการจพดทรจปแบบรายปปCertifcate 

ใหขกพบ guideทของถจพน เรพพองการปปนเขา อคปกรณฑปปนปปายขถจน-ลง ดขวยสายเชพอก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.เขาทะลค อ.สวย จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพนธมจตร

มคชงเนขนการทชองเทยพยวทยพมยอยลชในชคมชนเขาทะลค สวย ชคมพร เพพพอใหขผลขมาเยพอนมยความความพถงพอใจ

สลงสคด ใหขบรจการดขวยความจรจงใจ สรขางความสพมพพนธฑทยพดยแกชลลกคขา

กจจกรรมหลพก

  Certifcate ใหขกพบ guide ทของถจพนเรพพองการปปนเขา 2.อคปกรณฑปปนปปายขถจน-ลง ดขวยสายเชพอก

คคณคชาสจนคขา/บรจการ 

หลายๆคนทยพมาเยพอนไดขแตชมองและเกพบรลปในระยะไกล ทยมKhaoThalu Thalu Adventure 

Outdoor DNA Team จะพาทชานสพมผพส ณ บรรยากาศหนขารลเขาทะลค กพบการจจบกาแฟสดคพพวมพอ

ของคนเขาทะลคตลอดจนจจบชาดอกกาแฟเขาทะลค เพพพอใหขเขขากพบบรรยากาศ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65005364 : SRU BCG ยกระดมบการทดองเทททยว กลมบคชนสสดธรรมชาตม ตนาบลดดานสวท อนาเภอดดานสวท จมงหวมด

ชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรมทางดขานการศถกษา

เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรมทางดขานการพพฒนา

เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรมทางสจพงแวดลขอม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดชานสวยประตลสวรรคฑ

รายละเอทยด : สชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลดชานสวย ใหขเปปนทยพนชาสนใจโดยการสรขางสพพอออ

นไลนฑ โปรโมทธครกจจโฮมสเตยฑของผลขประกอบการรายยชอยในชคมชนเพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกของนพก

ทชองเทยพยวและกระตคขนรายไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ดชานสวย อ.สวย จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วางแผนนนาเสนอแหลชงทชองเทยพยว ลงพพจนทยพเกพบขขอมลล

แหลชงทรพพยากร อาชยพและรายไดขของประชากร สอบถามผลขประกอบการธครกจจโฮมสเตยฑ จพด

โครงการยกระดพบการทชองเทยพยวกลพบคพนสลชธรรมชาตจตนาบลดชานสวย เปปนการเพจพมรายไดข สรขาง

เครพอขชายประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65007951 : SRU BCG ศสนยฑการเรทยนรสลแหลดงทดองเทททยว ตนาบลนาสมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมพพฒนาการตลาดออนไลนฑ เพพพอเพจพมยอดขายใหขแกชสจนคขาผลจตภพณฑฑ

พพฒนารลปแบบของ Packging และพพฒนาคคณภาพของการผลจตบรรจคภพณฑฑ

เพจพมชชองทางการการมากกวชาออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : SRU BCG ศลนยฑการเรยยนรลขแหลชงทชองเทยพยว ตนาบลนาสพก

รายละเอทยด : รวบรวมขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลนาสพกใหขขขอมลลแกชคนในพพจนทยพและนพก

ทชองเทยพยว ขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวเปปนหลพก และรวมถถงขขอมลลในตนาบล ประวพตจ พพชผลทางการ

เกษตร ผลจตภพณฑฑในตนาบล โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวทาง Page Facebook กระจายขชาวสาร

การทชองเทยพยวตนาบลนาสพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.นาสพก อ.สวย จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สนาหรพบศลนยฑการเรยยนรลข แหลชงทชองเทยพยวในตนาบลนาสพก คพอการทยพรวบรวมขขอมลลสถานทยพทชอง

เทยพยว ตชางๆในตนาบล วชามยสถานทยพทชองเทยพยวทยพไหนบขาง รวมถถงประวพตจของหมลชบขานหรพอขขอมลลตชางๆ 

ของตนาบลนาสพก สจนคขาและบรจการ ผลจตภพณฑฑ OTOP ของตนาบล มาจพดไวขทยพศลนยฑการเรยยนรลข

โดยมยวพตถคประสงคฑ เพพพอใหขผลขเกยพยวขของหรพอนพกทชองเทยพยวทยพมาเยพอน ตนาบลนาสพก ไดขรพบรลข

ขขอมลลขชาวสารทยพมากขถจน และนนาความรลข และแนวทางการทชองเทยพยว เพพพอเปปนแนวทางและหลพก

ความคจดของ “การตชอยอด” ทรพพยากรในทของถจพนใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด และอาจนนาไปสลช “การ

เพจพมคคณคชา” ใหขกพบตนาบล เกยพยวกพบทรพพยากรทยพมยอยลชสามารถตอบโจทยฑใหขกพบนพกทชอเทยพยว จนเกจด

ประสบการณฑ ความประทพบใจ และมยกระแสใหขคนมาเทยพยวเพจพมมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65050132 : โครงการการสดงเสรมมและพมฒนาคชณภาพชทวมต สรลางงาน สรลางอาชทพ สรลางรายไดล ดลวย

ผลมตภมณฑฑชชมชน เชชทอมโยงการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ ในพชนนทททตนาบลสวท อนาเภอสวท จมงหวมดชชมพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมสพพอสารสพงคม ออกแบบปฏจสพมพพนธฑและมพลตจมยเดยย

นวพตกรรมสพพอสารสพงคม การสพพอสารเพพพอการทชองเทยพยว

นวพตกรรมสพพอสารสพงคม ผลจตงานภาพยนตฑและสพพอดจจจตอล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดจนแดนประวพตจศาสตรฑ พระบรมธาตคสวย

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและเชจงสรขางสรรคฑ ใหขสามารถเชพพอมโยงกพบ

ชคมชน โดยจะนนานวพตกรรมสพพอสารสพงคมมาปรพบใชขอยชางเตพมรลปแบบ โดยเฉพาะดขานมพลตจมย

เดยย เพพพอแนะนนาชคมชนตนาบลสวยคลชขนานไปกพบวพดพระบรมธาตคสวย ใหขคนไทย และชาวตชางชาตจ

ไดขรพบทราบมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.สวย อ.สวย จ.ชคมพร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พระบรมธาตคสวย เปปนหนถพงในพระบรมธาตคเจดยยฑทยพเกชาแกชและสนาคพญของภาคใตข พระบรมธาตคสวย

ตพจงอยลชภายในวพดพระบรมธาตคสวย ตนาบลสวย อนาเภอสวย จพงหวพดชคมพร เปปนทยพเคารพทพจงคนในชคมชน

และตชางชคมชน ภายในบรจเวณวพดมยหของนจทรรศการและหของพจพจธภพณฑฑจพดแสดงประวพตจและ

โบราณวพตถคหายาก จถงมยทพจงนพกทชองเทยพยวชาวไทย ชาวจยนและชาวตชางชาตจมาเยยพยมชมอยชางมาก

มายตลอดทพจงปปไมชตนพากวชา 10,000 คน ทนาใหขเหพนถถงคคณคชาทางประวพตจศาสตรฑทยพอยลชคลชชคมชนตนาบล

สวยมาอยชางยาวนาน แตชเนพพองจากรายไดขทยพเกจดขถจนยพงสชงไปไมชถถงมพอของคนในชคมชน ทางทยมงาน

จถงเสนอแผนสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและเชจงสรขางสรรคฑ ใหขสามารถเชพพอมโยงกพบ

ชคมชนไดขแบบ 100% โดยจะนนานวพตกรรมสพพอสารสพงคมมาปรพบใชขอยชางเตพมรลปแบบ โดยเฉพาะ

ดขานมพลตจมยเดยย เพพพอแนะนนาชคมชนตนาบลสวยคลชขนานไปกพบวพดพระบรมธาตคสวย ใหขคนไทย และชาว

ตชางชาตจไดขรพบทราบมากขถจน วชาชคมชนตนาบลสวยไมชไดขมยดยแคชวพดพระธาตค แตชเรามยทพจงประวพตจศาสตรฑ 

และชคมชนตนาบลสวย ทยพทรงคคณคชาและมยเสนชหฑไมชเหมพอนใคร เปปนจคดขายสนาคพญ และจะทนาการเชจญ

ชวนคนในชคมชนสชงบคตรหลานเขขามาฝฝกเปปนมพคคคเทศกฑนขอยและมพคคคเทศกฑชคมชน รวมถถงเชจญ

ชวนใหขคนในชคมชนสชงผลผลจตในสวนในไรชของตนเองมาขายเปปนของฝากใหขกพบนพกทชองเทยพยว 

เพจพมพพจนทยพวางสจนคขาทของถจพน จพดเพจพมจคดเชพกอจนใหมช โดยทางทยมจะดนาเนจนงานรชวมมพอกพบเจขา

อาวาสวพดพระบรมธาตคสวยและผลขนนาในชคมชนเปปนหลพก และจะขยายฐานพพนธมจตรเพจพมขถจนเพพพอ

ดนาเนจนงานในขพจนตอนการสรขางรายไดขทยพยพพงยพนใหขกพบวพดและชคมชนตนาบลสวยตชอไป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 188 / 818



PS65014974 : ทดองเทททยววมถทอมพวเมททยน ต. บลานแซว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเดจนเทยพยวในชคมชนเพพพอลดมลภาวะในชคมชนไดข

Social Media

มยการจพดกจจกรรมการยจงหนพงสตจจกปลลกปปา เปปนการปลลกปปา และถพอไดขวชาเปปนกจจกรรมทยพมยจคด

มคชงหมายในการเพจพมปรจมาณตขนไมขในปปา รพกษาความเปปนธรรมชาตจ และคงพพจนทยพปปาไมขไมชใหขลด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยววจถยอจจวเมยพยน ต. บขานแซว

รายละเอทยด : โปรแกรมการทชองเทยพยวชคมชนหบวยกวบาน (อจจวเมยพยน) มยการใหขบรจการ เทยพยวชม

วจถยชยวจตชนเผชา โดยมยบคคคลกรในชคมชนเปปนผลขนนาเทยพยวชมและใหขความรลขแกชนพกทชองเทยพยว การ

เขขารชวมกจจกรรมเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขมยสชวนรชวมในการกจจกรรม เชชน การปปกผขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชฟปาหลวง

ต.บขานแซว อ.เชยยงแสน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พชอหลวงบลลยฑ บขานหขวยกวบาน

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวโดยชคมชนอจจวเมยพยน บขานหขวยกวบาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทนาการทชองเทยพยวบขานหขวยกวบาน (อจจวเมยพยน) มยการใหขบรจการ เทยพยวชมวจถยชยวจตชนเผชา โดยมย

บคคคลกรในชคมชนเปปนผลขนนาเทยพยวชมและใหขความรลขแกชนพกทชองเทยพยว การเขขารชวมกจจกรรมทยพทางชคม

ชนใดขจพดทนาขถจน  ใหขนพกทชองเทยพยวไดขมยสชวนรชวมในการกจจกรรม การปปกผขา การทนาขนมของอจจว

เมยพยน เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขรพบประสบการจากการเขขารชวมกจจรรม มยการสชงเสรจมการใชข

ผลจตภพณฑฑในทของถจพน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 19,800

หนขา 189 / 818



PS65015154 : การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวสรลางสรรคฑทททเปปนมมตรสมทงแวดลลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การถชายทอดองคฑความรลขการทชองเทยพยวทยพปลดปลชอยคารฑบอนเปปนศลนยฑ

การพพฒนากจจกรรมการทชองเทยพยวทางสคขภาพการเกษตรทยพลดการปลดปลชอยคารฑบอน

นนาเสนอประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑการทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไรชใหขสคข

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑทยพเปปนธรรมชาตจและมยความสวยงามของวจว

ภลเขาลขอมรอบพพจนทยพทยพเขขาถถงธรรมชาตจสคดๆจคดเดชนคพอไมชใชขสารเคมยในการเพาะปลลกและไมชกชอ

ใหขเกจดมลพจษและสารพจษใหขกพบชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.แมชเงจน อ.เชยยงแสน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไรชใหขสคข

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ไรชใหขสคข เปปนพพจนทยพทางการเกษตรโอบลขอมดขวยขคนเขาธรรมชาตจลขอมรอบ มยการเพาะปลลกพพช 

ผพก ผลไมข ขขาวทยพปลอดภพย ไมชใชขสารเคมย

 มยเปปาหมายทยพจะพพฒนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ green health low cabon 

ทยพมยเปปาหมายเปปนนพกทชองเทยพยว กลคชมชอบธรรมชาตจกลคชมดลแลสคขภาพ และกลคชมรพกษฑสจพงแวดลขอม

เนขนการออกแบบกจจกรรมสรขางสรรคฑเชจงประสบการณฑทยพสชงเสรจมสคขภาพและเปปนมจตรตชอสจพง

แวดลขอม

  โดยนพกทชองเทยพยวหรพอผลขเดจนทางมาเยยพยมชมจะไดขรพบ 1. พพกผชอนในพพจนทยพธรรมชาตจ green 

2.ทนากจจกรรมสชงเสรจมสคขภาพ health

3.ทนากจจกรรมทยพชชวยดลแลสจพงแวดลขอม Low carbon ทยพจะเสนอขายรลปแบบแพพคเกจกจจกรรมการ

ทชองเทยพยวทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

 อยกทพจงใรชใหขสคข ยพงเปปนแหลชงสนพบสนคนการจนาหนชายผลจตภพณฑฑสจนคขาของชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 190 / 818



PS65005443 : เสลนทางทดองเทททยวเชมงนมเวศและวมฒนธรรมตนาบลโชคชมย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาโบวฑชพววฑและโปรโมทผชาน Facebook, Line, Instagram, Tiktok

ทนาปปายใหขขขอมลลเกยพยวกพบตขนไมขในทของถจพน

ทนาแผนทยพวพฒนธรรมตามเสขนทางทชองเทยพยวทยพวางไวข

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวเชจงนจเวศและวพฒนธรรมตนาบลโชคชพย

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวเชจงนจเวศวพฒนธรรมในตนาบลโชคชพย อนาเภอดอยหลวง 

จพงหวพดเชยยงราย ซถพงไดขเปปดเสขนทางการทชองเทยพยวเยยพยมชมปปาชคมชน ซถพงเปปนแหลชงธรรมชาตจ

ทยพมยความบรจสคทธจดของธรรมชาตจ รวมถถงไดขสพมผพสวจถยชยวจตของชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.โชคชพย อ.ดอยหลวง จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เปปนการทชองเทยพยวเชจงนจเวศวพฒนธรรมในตนาบลโชคชพย อนาเภอดอยหลวง จพงหวพดเชยยงราย ซถพง

ไดขเปปดเสขนทางการทชองเทยพยวเยยพยมชมปปาชคมชน ซถพงเปปนแหลชงธรรมชาตจทยพมยความบรจสคทธจดของ

ธรรมชาตจ รวมถถงไดขสพมผพสวจถยชยวจตของชคมชน  เพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชน ชคมชนเกจด

รายไดขและนนาไปสลชอาชยพใหมช ซถพงแผนธครกจจนยจเปปนการวางแผนในการทนาการตลาดดขานตชาง ๆ ทพจง

ระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ รวมถถงการวางแผนรายรพบ-รายจชาย ทยพจะไดขรพบหลพงจากทนาการวาง

จนาหนชายแลขว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65011171 : การพมฒนาการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑพมพมธภมณฑฑเฮชอนมะเกดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการจพดการแหลชงทชองเทยพยวชคมชนทยพเชพพอมโยงกพบวจถยชยวจตสจพงแวดลขอมและวพฒนธรรม

การจพดทนาขขอมลล กจจกรรม และสพยพอการทชองเทยพยวพจพจธภพณฑฑ

นวพตกรรมการเลชาเรพพอง (Storytelling)

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑพจพจธภพณฑฑเฮพอนมะเกชา

รายละเอทยด : การพพฒนาการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑในพพจนทยพตนาบลปปาแงะ ชถพงประกอบดขวย 

การพพฒนาพจพจธภพณฑฑเฮพอนบะเกชา การจพดกจจกรรมการทชองเทยพยวชคมชน การจพดทนาเสขนทาง

ทชองเทยพยวทยพเชพพอมโยงกพบแหลชงทชองเทยพยวในตนาบล การพพฒนาเซทอาหาร เครพพองดพพม และ

ผลจตภพณฑฑจากขขาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.ปปาแงะ อ.ปปาแดด จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พจพจธภพณฑฑเฮพอนมะเกชา

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑในพพจนทยพตนาบลปปาแงะ ชถพงประกอบดขวย การพพฒนาพจพจธ

ภพณฑฑเฮพอนบะเกชา การจพดกจจกรรมการทชองเทยพยวชคมชน การจพดทนาเสขนทางทชองเทยพยวทยพเชพพอมโยง

กพบแหลชงทชองเทยพยวในตนาบล การพพฒนาเซทอาหาร เครพพองดพพม และผลจตภพณฑฑจากขขาว

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000
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PS65010158 : U2T for BCG ต.เมชองพาน อ.พาน จ.เชทยงราย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบแผชนพพบ brochure การทชองเทยพยว ตนาบลเมพองพาน

การจพดทนา one map เพจ เวปไซตฑ ประชาสพมพพนธฑ

การจพดทนาคลชมพอการทชองเทยพยว e-book สพพอประชาสพมพพนธฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แอชวเมพองพาน by พานนจล

รายละเอทยด : 1) เทยพยวแบบไป-กลพบ 1 วพนเตพม และ 2) 2 วพน 1 คพน โดยกจจกรรมนยจเราจะขอความ

รชวมมพอผลขใชขบรจการใหขแตชงตพวพพจนเมพองมาพรขอมเพยยงกพนเพพพออนครพกษฑความเปปนพพจนบขานลขานนา 

และมากราบไหวขพระประธาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.เมพองพาน อ.พาน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ในแผนธครกจจจะเนขนเรพพองการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและภลมจปปญญาพพจนบขาน โดยจะมยการ

บรจการทชองเทยพยวแบบไป-กลพบ และแบบคขางคพน นอกจากนยจยพงมยมพคคคเทศกฑนขอยเพพพอใหขขขอมลลและ

บรรยายใหขความรลขเกยพยวกพบวพดและชคมชนบขานรของหลอด ในแผนการจะเนขนเรพพองการพพฒนาภลมจ

ทพศนฑและจคดสนาคพญตชางๆ เมพพอพพฒนาเสรพจกพจะมยการใหขความรลขกพบประชาชนและมพคคคเทศกฑนขอย

เพพพอใหขบรจการแกชนพกทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,572
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PS65005910 : โครงการออกแบบและพมฒนาบรรจชภมณฑฑสมนคลาสบสดนนนาผบนง บลานสมนกกอยรชดงเรชอง ตนาบลแมดขลาว

ตลม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขนชาใชขสยสพนสวยงาม  สามารถเกพบรพกษาไดขนาน

สลตรผลจตภพณฑฑทยพปลอดภพย  เหพนผลหลพงจากไดขทดลองใชข

การนนาเสนอสจนคขาบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ เปปนตพวเลพอกใหขกพบลลกคขาและลลกคขาสามารถเขขา

ถถงงชาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชนนจาผถจง Sankoi

รายละเอทยด : สบลลชนนจาผถจงผสมสารสกพดจากธรรมชาตจและนนจาผถจงดอกไมขปปาแทข100% จากผถจง

โพรงธรรมชาตจ สนาหรพบทนาความสะอาดผจวกาย ผจวอชอนโยนแพขงชาย ชชวยในการบนารคงผจว ใหข

ความชคชมชพจนไมชแหขงตถง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชฟปาหลวง

ต.แมชขขาวตขม อ.เมพองเชยยงราย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมวจสาหกจจชคมชนผถจงโพรงธรรมชาตจบขานสพนกบอยรคชงเรพอง หมลช 6 ต.แมชขขาวตขม อ.

เมพอง จ.เชยยงราย

ออนไลนฑ : ผถจงโพรงธรรมชาตจบขานสพนกบอยรคชงเรพอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การจพดทนาแผนธครกจจการจนาหนชายผลจตภพณฑฑสบลชนนจาผถจงจากผถจงโพรงธรรมชาตจ100%    ผสม

สารสกพดจากธรรมชาตจเพพพอแกขไขปปญหาใหขกพบกลคชมลลกคขาทยพผจวแหขงกรขาน และผจวอชอนโยนแพขงชาย 

ชชวยบนารคงผจวใหขชคชมชพจน และมยคคณสมบพตจตชอตขานแบคทยเรยย สบลชนนจาผถจงไดขรพบการพพฒนาจากผลขเชยพยว

ชาญดขานการทนาสบลชโดยเฉพาะ  และไดขรพบการตรวจวจเคราะหฑจากหของปฏจบพตจการ

ของมหาวจทยาลพยแมชฟปาหลวง และเรามยการรพบประกพนสจนคขา และมยแอดมจนคอยใหขคนาแนะนนา

บรจการ 24 ชม และลลกคขาสามารถซพจอไดขหลายชชองทาง ทพจง shopee lazada และ facebook

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65009667 : U2T for BCG ต.รอบเวทยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการบรจการ

นวพตกรรมดขานการดนาเนจนงาน

นวพตกรรมทางธครกจจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มบวนใจบ คยรยยามะ

รายละเอทยด : 1. พวงกคญแจไมขแกะสลพก 2. กระเปปาผขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.รอบเวยยง อ.เมพองเชยยงราย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.โปรโมทประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวโดย สพพอ Social online

2.ปรพบปรคงภลมจทพศนฑโดยการทนาความสะอาดสถานทยพทชองเทยพยว

3.จพดทนาคลชมพอการทชองเทยพยวและจพดกจจกรรมศลนยฑการเรยยนรลข walk rally

4.จพดทนาคลจป VDO เพพพอสนพบสนคนแหลชงทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 195 / 818



PS65009021 : กมจกรรมยกระดมบการทดองเทททยวเชมงนมเวศ เทศบาตนาบลทดาขลาวเทศบาลตนาบลทดาขลาวเปลชอก 

อนาเภอแมดจมน จมงหวมดเชทยงราย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โทรศพพทฑมพอถพอ

วจทยค

อจนเทอรฑเนพต

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กจจกรรมยกระดพบการทชองเทยพยวเชจงนเวศ เทศบาลตนาบลทชาขขาว

เปลพอก อนาเภอแมชจพน จพงหวพดเชยยงราย

รายละเอทยด : เปปนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงผสมผสานทพจงทางวพฒธรรมและธรรมชาตจเปปนทยพ

เดยพยวในจพงหวพดเชยยงราย เชชน เวยยงหนองหลชม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.ทชาขขาวเปลพอก อ.แมชจพน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.กลคชมลลกคขพา

-นพกทชองเทยพยวในจพงหวพด

-นพกทชองเทชยวตชางจพงหวพด

-นพกทชองเทยพยวตชางชาตจ

-บรจษพททพวรฑ

2.คคณคชาของสจนคขา/บรจการ

-เปปนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงผสมผสานทพจงทางวพฒธรรมและธรรมชาตจเปปนทยพเดยพยวในจพงหวพด

เชยยงราย เชชน เวยยงหนองหลชม 

3.ชชองทางเขขาถถงลลกคขา

-โซเชยยล

-วจทยค

-องคฑกรปกครองสชวนทของถจพน

4.ความสพมพพนธฑกพบลลกคขพ

-faceook สรขาง คอนเทนตฑ กพบลลกคขา เมพพอมาครพจงตชอไปจะไดขรพบโปรโมชพพน

5.รายรพบ

-แพพคเกจทพพวรฑ (อาหารวชาง 1 มพจอ )

-รขานอาหาร (มชอนกระถาง )

-คชาของฝาก

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 196 / 818



PS65027563 : โครงการพมฒนาแหลดงทดองเทททยวตนาบลแมดจมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-การทชองเทยพยวแบบยพพงยพน

นวพตกรรมดขานการทนาสพพอโฆษณา

เทคโนโลยยสพพอ Social Media

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สวนปปากจพวทพพยพจง

รายละเอทยด : เปปนการผลจตสพพอเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ และเชจงสคขภาพ รวม

ทพจงซพจอสจนคขาจนาพวก ชคดปลลก และของฝาก เชชน ผขาปปก กระเปปา พวงกคญแจ กนาไลขขอมพอ ของ

ทของถจพน ชมวจถยชยวจตของชนเผชา และหมลชบขานใกลขเคยยงสวนปปากจพวทพพยพจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยพะเยา

ต.แมชจพน อ.แมชจพน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนปปากจพวทพพยพจง

ออนไลนฑ : เทยพยวแมชจพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ในอดยตเคยมยนพกทชองเทยพยวเยยพยมชมสวนปปากจพวทพพยพจงทนาใหขชคมชนไดขมยรายไดขจากการขายอาหาร

และของทยพระลถกในทของถจพน ตชอมาจนานวนนพกทชองเทยพยวลดนขอยลงมาก  ทางกลคชมจถงพพฒนาสพพอ

ประชาสพมพพนธฑ แผชนพพบ แผชนปปายโฆษณา และจคดเชพคอจนเพพพอใหขสวนปปาเปปนทยพรลขจพกและสนใจของ

นพกทชองเทยพยว มยศลนยฑขขอมลลสารสนเทศเพพพออนานวยความสะดวกในการจพดกจจกรรมเดจนปปาเชจง

อนครพกษฑจพด และคชายพพกแรม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 3,000
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PS65005960 : การทดองเทททยววมฒนธรรมกลชดมชาตมพมนธชฑอาขดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอสพงคมออนไลนฑ เชชน Line Facebook IG ในการประชาสพมพพนธฑ และจองโปรแกรม

การทชองเทยพยวภายในพพจนทยพ

การใชข QR code เปปนสพพอในแผชนพพบ หรพอโปสเตอรฑเพพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวแกชนพก

ทชองเทยพยวตามสถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงอาหารของกลคชมชาตจพพนธคฑอาขชาตนาบลแมชไรช 

(Gastonomy Tourism of Akha Ethnic Group at Maerai)

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวเชจงอาหารของกลคชมชาตจพพนธคฑอาขชาในตนาบลแมชไรช โดย

เนขนแนวคจด BCG และหลพกการของเศรษฐกจจหมคนเวยยน (Circular Economy) มาประยคกตฑ

ใชขเปปนจคดเดชนในการดถงดลดนพกทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชฟปาหลวง

ต.แมชไรช อ.แมชจพน จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บขานหขวยไรช หมลช 6 ต.แมชไรช อ.แมชจพน จ.เชยยงราย

ออนไลนฑ : แมชไรชไปครบจบทคกไฮไลทฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวเชจงอาหารโดยมยอาหารกลคชมชาตจพพนธคฑอาขชาเปปนจคดเดชนและเนขนการนนาแนว

คจดBCGมาประยคกตฑใชขเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขสพมผพสประสบการณฑการทชองเทยพยวผชานการเรยยนรลข

วจถยชยวจตและวพฒนธรรมของกลคชมชาตจพพนธคฑอาขชาในตนาบลแมชไรชและสรขางงานสรขางรายไดขใหขชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 198 / 818



PS65026365 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาสพพอออนไลนฑ

การตจดปปายประชาสพมพพนธฑ

การประชาสพมพพนธฑในดขานอพพน ๆ เชชน ประชาสพมพพนธฑผชานทางวจทยค

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑปางตขนผถจง

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.แมชพรจก อ.แมชสรวย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การจพดเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑ เปปนการทชองเทยพยวแบบใกลขชจดธรรมชาตจ สพมผพสสาย

หมอก เรยยนรลขวจถยชยวจตชนบท เกพบชา เกพบกาแฟ ในพพจนทยพทยพมยสจพงรบกวนจากภายนอกนขอยทยพสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 199 / 818



PS65014499 : การพมฒนากมจกรรมและเสลนทางทดองเทททยวตนาบลแมดสรวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. สชงเสรจมการโปรโมทการทชองเทยพยวบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑตชาง ๆ

1. พพฒนาทพกษะการออกแบบและพพฒนาผลจตภพณฑฑการทชองเทยพยวใหขนชาสนใจ ใหขเปปน

ผลจตภพณฑฑทยพตอบโจทยฑความตของการของผลขบรจโภค

2. อบรมใหขความรลขเกยพยวกพบอยคอมเมจรฑซ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลชองแพ แลเขพพอน เยพอนถนจา งามลนจาแมชสรวย

รายละเอทยด : การลชองแพเปปยกเลชนนนจาชมธรรมชาตจตามลนานนจาแมชสรวยโดยระหวชางทาง

สามารถเพลจดเพลจนไปกพบการเลชนนนจาพรขอมชมธรรมชาตจเขยยวขจย วจถยเกษตรกรรมและวจถย

ชยวจตชคมชนของชาวบขานตลอดการเดจนทางผชานลนานนจาแมชสรวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยพะเยา

ต.แมชสรวย อ.แมชสรวย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : แพเปปยกเขพพอนแมชสรวย

ออนไลนฑ : ลชองแพเปปยกเขพพอนแมชสรวย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กจจกรรมและเสขนทางทชองเทยพยวเขพพอนแมชสรวย สพมผพสธรรมชาตจอพนงดงาม ลชองแพเปปยกเลชนนนจา

ชมธรรมชาตจตามลนานนจาแมชสรวยระหวชางทางสามารถเพลจดเพลจนไปกพบการเลชนนนจาพรขอมชม

ธรรมชาตจเขยยวขจย วจถยเกษตรกรรมและวจถยชยวจตชคมชนของชาวบขาน ตลอดจนการเดจนทาง

สนารวจถนจา จะพบความงดงามของธรรมชาตจทยพหจนงอก หจนยขอย มยลพกษณะเปปนหของคลหาลาดตนพา

บขาง สลงบขาง สลพบซพบซขอนเรยยงราย รลปรชางลพกษณะสวยงามวจจจตรพจสดาร มยเสขนทางเดจนเลาะ

เลยจยว ขถจนลง บางจคดตของปปนบพนได และมยเสขนทางเดจนชมเปปนวงรอบ นพบเปปนการเดจนทางทยพ

ทขาทายนพกทชองเทยพยวเปปนอยชางมาก

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 42,000

หนขา 200 / 818



PS65014828 : U2T for BCG ตนาบลศรทถลอย อนาเภอแมดสรวย จมงหวมดเชทยงราย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข Social Media Marketing ในการประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว

สรขาง Website เพพพอจพดเกพบขขอมลลแหลชงทชองเทยพยว

ใชข Video Editor จพดทนาวจดยโอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฮพกศรยถขอย (ทชองเทยพยว)

รายละเอทยด : บรจการทยพพพกแบบโฮมสเตยฑ อาหารพพจนบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.ศรยถขอย อ.แมชสรวย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตชอเนพพองดขวยU2T รอบแรก ไดขจพดทนาแผนทยพทชองเทยพยวของตนาบลศรยถขอยของขถจน โดยใชขในนาม “

ฮพกศรยถขอย” รวมทพจงไดขจพบพจกพดแหลชงทชองเทยพยวทยพนชาสนใจของตนาบลศรยถขอย โดยไดขทนาการถชาย

ภาพ และวจดยโอ มาตพดตชอเปปนคลจปสพจนๆ เพพพอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 201 / 818



PS65018287 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑหมสฝอยของรสปแบบ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหมช

การจพดจนาหนชายสจนคขาทางออนไลนฑ

พพฒนาผลจตภพณฑฑใหมช

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หมลฝอยสมคนไพร

รายละเอทยด : หมลฝอยสมคนไพรเปปนผลจตภพณฑฑทยพไมชมยสารปนเปฟจ อน ไมชใสชผงชลรส มยขพจนตอนการ

ผลจตทยพไดขมาตรฐาน อย./มผช เขขารพบการสนพบสนคนในสชวนของเครพพองฉยกหมลเสขน ซถพงทนาใหขเพจพม

กนาลพงการผลจตไดขมากขถจน สามารถมยเวลาไปขยายผลจตภพณฑฑใหมช ๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงราย

ต.เวยยงเหนพอ อ.เวยยงชพย จ.เชยยงราย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หมลฝอยสมคนไพรแมชพจม

ออนไลนฑ : 

https://shopee.co.th/product/94450820/8102570795?smtt=0.111145025-16641741

08.4

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การออกแบบผลจตภพณฑฑ บรรจคภพณฑฑใหมช ๆ เพพพอใหขสจนคขานชาสนใจและเปปนทยพดถงดลดมยการขยาย

ตลาดสจนคขาทางออนไลนฑมากขถจน โปรโมทสจนคขาเปปนทยพรลขจพกทพพวประเทศ การเพจพมมลลคชาของสจนคขา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 202 / 818



PS65008766 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลแจดมหลวง อนาเภอกมลยาณมวมฒนา จมงหวมดเชทยงใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมผขาทอ

สรขางสรรคฑผลงานออกแบบดขวยโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ

ทนาการตลาดออนไลนฑเพพพอขายสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาทอบขานแจชมหลวง

รายละเอทยด : ผขาทอกะเหรยพยงตนาบลแจชมหลวงเปปนภลมจปปญญาทของถจพนทยพมยเทคนจคและมย

เอกลพกษณฑเฉพาะตพว ผขาทอกะเหรยพยงตนาบลแจชมหลวงจะมยสยสพนสดใสและลวดลายทยพสวยงาม

แสดงถถงความเรยยบงชายของวพฒนธรรมชาวกะเหรยพยง ดพงนพจนทาง U2T จถงออกแบบลาย

ดอกไมขตชางๆผสมผสานกพนเปปนลวดลายทยพสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.แจชมหลวง อ.กพลยาณจวพฒนา จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจในการพพฒนาสจนคขาผขาทอบขานแจชมหลวง ไดขมยการออกแบบลวดลายผขาทอเพพพอสรขาง

เอกลพกษณฑใหขกพบผขาทอของตนาบลแจชมหลวง การออกแบบลวดลาย โบราณผสมผสานกพบลวด

ลายสมพยใหมช เปปนลวดลายทยพสวยงามประดพบในเสพจอ กระเปปา หมอน วางแผนในการเกพบขขอมลลทาง

การตลาดเพพพอจพดจนาหนชายใหขผลขผลจตในตนาบลแจชมหลวง

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 203 / 818



PS65007481 : อว.นนาเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

facebook

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แล เสชอ เกบาะ

รายละเอทยด : การพานพกทชองเทยพยวไปยพงสถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.แมชแดด อ.กพลยาณจวพฒนา จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการ "อว.นนาเทยพยว" เกจดจากการวจเคราะหฑขขอมลลแลขวพบเจอปปญหาจากการทนาการทชอง

เทยพยวในพพจนทยพตนาบลแมชแดดในหลายๆดขาน หลพกๆ คพอ เรพพองรถ และคนนนาเทยพยวทยพมยองคฑความรลขและ

พรขอมทยพจะพานพกทชองเทยพยวออกไปเทยพยวชมสถานทยพตชางๆทยพไดขมยการจพดทนาโปรแกรมไวข จถงไดขมย

การจพดทนาโครงการนยจขถจนเพพพอแกขปปญหาในสชวนนยจรชวมกพบ กลคชมผลขประกอบการทยพพพก โฮมสเตยฑ โดย

มยการดนาเนจนกจจกรรม คพอการรวมกลคชมผลขทยพสนใจเขขารชวมเปปนผลขนนาเทยพยว และทนาการนนาเสนอขขอมลล

การทชองเทยพยวผชานชชองทางโซเชยยลมยเดยยตชางๆ รวมถถงการนนานพกทชองเทยพยวออกไปเทยพยวชม

สถานทยพตามโปรแแกรม ทพจงนยจกลคชมเปปาหมาย คพอ กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาพพกในพพจนทยพตนาบลแมช

แดด , กลคชมลลกคขาเกชาทยพเคยมาพพกในตนาบลแมชแดด แลขวอยากกลพบมาใหมช และกลคชมลลกคขาทยพสนใจ

เรยยนรลขวจถยชยวจต ประเพณยวพฒนธรรมทของถจพน โดยจะทนาใหขนพกทชองเทยพยวไดขสพมผพสกพบธรรมชาตจทยพมย

ความสวยงาม ไดขเรยยนรลขวจถยชยวจต วพฒนธรรมภลมจปปญญาของชคมชน และยพงเปปนการกระจายราย

ไดข รวมถถงไดขสรขางอาชยพใหขกพบคนในชคมชน ควบคลชกพบการอนครพกษฑวจถยชยวจตแบบดพจงเดจมของชคมชน 

ซถพงสามารถนนามาพพฒนาการทชองเทยพยวไดข และตชอยอดตชอไปในอนาคตไดข

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 204 / 818



PS65007301 : การทดองเทททยวเชมงธรรมชาตมอยดางสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาสพพอออนไลนฑมาชชวยในการประชาสพมพพนธฑ

ตจดปปายประชาสพมพพนธฑ

ประชาสพมพพนธฑผชานสถานยวจทยคชคมชนตนาบลดอยแกขว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจอยชางสรขางสรรคฑ

รายละเอทยด : 1 กรคบปทพวรฑรพบนพกทชองเทยพยว 10 คน คชาบรจการคนละ 500 บาท มยอาหารกลางวพน 

1 มพจอ เบรค 2 มพจอ มยรถรพบสชง มยไกดฑนนาเทยพยว ทรจปไปกลพบ 1 วพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.ดอยแกขว อ.จอมทอง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจอยชางสรขางสรรคฑเปปนการทชองเทยพยวชมวจถยชยวจตของคนในชคมชนและ

เทยพยวชมธรรมชาตจทยพสวยงาม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,990

หนขา 205 / 818



PS65005100 : โครงการการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑยกระดมบผลมตภมณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรมมพลตจมยเดยยในการออกแบบปฎจทจนตลอดทพจงปป

ประชาสพมพพนธฑผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วจถยทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑแบบเชยยงดาว

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑและวพฒนธรรม การบรจหารจพดการอยชางยพพงยพนและ

เปปนระบบ พพฒนาปฏจทจนการทชองเทยพยวตลอดทพจงปปทยพแสดงใหขนพกทชองเทยพยวเขขาถถงไดขโดยงชาย

และวางแผนสนาหรพบการทชองเทยพยวทยพเหมาะสมกพบตนเอง และการยกระดพบความปลอดภพยการ

ทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.เชยยงดาว อ.เชยยงดาว จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพจอพพฒนาตชอยอดแผนการทชองเทยพยวเชจงนจเวศนฑ ในพพจนทยพตนาบลเชยยงดาวสามารถตอบสนอง

ความตของการใหขกพบบคคคลทยพตของการทชองเทยพยวในรลปแบบ ธรรมชาตจ ผจญภพย พรขอมทพจงการ

ทชองเทยพยวในเชจงนจเวศนฑตชางๆ รวมไปถถงวพฒนธรรมประเพณยอพพนๆ ของหมลชบขานในพพจนทยพตนาบล

เชยยงดาว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 206 / 818



PS65027615 : โครงการการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑยกระดมบผลมตภมณฑฑชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แอปพลจเคชพนผชอดยดย

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แอปพลจเคชพนผชอดยดย

รายละเอทยด : ผชอดยดยเปปนโปรแกรมดจจจทพลสนาหรพบเฝปาระวพงและจพดการโรค/ภพยพจบพตจ ซถพงทนา

งานภายใตขความรชวมมพอของรพฐ เอกชน และชคมชน ผชานการดนาเนจนการของศลนยฑปฏจบพตจการ

สคขภาพหนถพงเดยยวระดพบตนาบลของอปท. โดยอาศพยสมารฑทโฟนรายงาน ประมวลผล และแจขง

ขชาวสารอพตโนมพตจแบบ Real time

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.เชยยงดาว อ.เชยยงดาว จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : http://www.cmonehealth.org/home#

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพพพอพพฒนาสชงสรจมใหขนพกทชองเทยพยวและประชาชนมยสชวนรชวมในการเฝปาระวพงปปญหาไฟปปาและ

หมอกควพนผชานแอปพลจเคชพพนผชอดยดย ทนาใหขหนชวยงานสามารถแจขงเตพอนคนในพพจนทยพใหขรพบมพอไดข

อยชางทพนทชวงทย ลดจคดเกจดควพนจากการมยสชวนรชวมในการรายงานเหตคไฟปปาและการเผาในทยพโลชง

ทนาใหขคคณภาพอากาศในพพจนทยพดยขถจน และขยายอาสาสมพครจากในระยะทยพ 1 ในการเฝปาระวพงการเผา

ในทยพโลชงใหขครอบคลคมทคกชคมชน และรายงานทพนทยทยพมยการเผาในชชวงหขามเผา หรพอพบเหพนไฟปปา 

เพพพอใหขหนชวยงานทยพรพบผจดชอบตอบสนองอยชางทพนทย และแจขงเตพอนคชาฝคปนควพนไปยพงหนชวยงานทยพ

เกยพยวขของใหขรพบมพออยชางเปปนระบบ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 207 / 818



PS65011617 : แพคเกจทมวรฑเมชองคอง 2 วมน 1 คชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาเวพปไซตฑ https://muangkongu2t.com/ Facebook fanpage: U2Tเมพองคอง

การจพดทนาเสขนทางทชองเทยพยว ทดสอบการนนาเทยพยวและประเมจนศพกยภาพแหลชงทชองเทยพยว

สพพอวยดยทพศนฑ ภาพถชาย ในมคมมองของชชางภาพ บลพอกเกอรฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพคเกจทพวรฑเมพองคอง 2 วพน 1 คพน

รายละเอทยด : การจพดทนาเสขนทางทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขรพบประสบการณฑ

การทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ ประกอบดขวย การลชองแพ การชมทจวทพศนฑทคชงนา นนจาตก ถนจาขยจหมย 

จพบปลาในนนจาแมชแตง การชมทจวทพศนฑทะเลหมอกบนจคดชมวจวเดชนทยวย การจพบจชายใชขสอย

ผลจตภพณฑฑในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.เมพองคอง อ.เชยยงดาว จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมลชองแพเมพองคอง

ออนไลนฑ : U2Tเมพองคอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดโปรแกรมทพวรฑ 2 วพน 1 คพน ใหขแกชชคมชนเพพพอเสนอใหขกพบนพกทชองเทยพยว สนาหรพบจพดการทชองเทยพยว

โดยปรพบหรพอเลพอกดนาเนจนการไดขตามความเหมาะสมและตามความตของการของนพกทชองเทยพยว 

ดดยประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑทคกชชองทาง ใหขนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกการทชองเทยพยวทยพดนาเนจน

การโดยชคมชน เชชน ทชองเทยยพยวตามแหลชงธรรมชาตจทพจงชมทจวทพศนฑบนภลเขา ทคชงนา อยกทพจงยพงมย

กจจกรรมทางนนจา เชชน การลชองแพ ลชองหชวงยาง จพบปลา ทนาอาหารรจมฝาย พรขอมเยยพยมชมแหลชง

จนาหนชายสจนคขาของทยพระลถกในตนาบล เชชน ผขาทอปกาเกอะญอ สคราพพจนบขาน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 208 / 818



PS65011690 : U2T for BCG ตนาบลโปฟงนนนารลอน อนาเภอฝาง จมงหวมดเชทยงใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแปรรลปจากเกลพอทยพไดขจากแรชธาตคธรรมชาตจ มาประยคกตฑเขขากพบสมคนไพรทของถจพน

การนนาสจพงทยพมยอยลชเดจมในชคมชนมาปรพบใหขเขขากพบวพฒนธรรมสมพยใหมช รวมทพพงการออกแบบ

ผลจตภพณฑฑใหขมยความนชาสนใจมากยจพงขถจน

การยกระดพบเกลพอสปาสมคนไพรใหขเปปนผลจตภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เกลพสปาจากแรชธาตคภลเขาไฟ

รายละเอทยด : เกลพอสปาเปปนสครพบผจวทยพมยเนพจอละเอยยด สามารถชชวยผลพดเซลลฑผจวทยพตายแลขว

ในสชวนตชางๆของรชางกายใหขหลคดออกและเผยผจวใหมชทยพดลเรยยบเนยยน กระจชางใสขถจน เมพพอสพมผพส

จะรลขสถกไดขถถงความเนยยนนคชม อยกทพจงเกลพอสปายพงชชวยขจพดไขมพน และสจพงสกปรกทยพอยลชตามผจวใหข

หลคดออก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.โปปงนนจารขอน อ.ฝาง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากตนาบลโปปงนนจารขอนเปปนตนาบลแหชงการทชองเทยพยว แตชไมชมยการจพดการดขานผลจตภพณทฑของ

ชคมชนทของถจพนซถพงมยทรพพยากรทของถจพนจนานวนมาก แตชมยการนนาเอาทรพพยากรทของถจพนมาพพฒนา

ตชอยอดเปปนผลจตภพณทฑนขอยมาก แทบไมชมยผลจตภพณทฑทของถจพนออกมาวางจนาหนชายใหขแกชนพกทชอง

เทยพยวใหขเลพอกสรรคฑ ทาง U2T ตนาบลโปปงนนจาจถงเลพงเหพนถถงความสนาคพญของทรพพยากรทของถจพน ทยพ

สามารถนนามาตชอยอดพพฒนาเปปนนวพตกรรมเพจพมเตจม เพพพอเพจพมมลลคชาเพจพมใหขทรพพยาการทของถจพน

ของชคมชนโปปงนนจารขอน จถงไดขพพฒนาผลจตภพณทฑเกลพอสปาจากแรชธาตคภลเขาไฟ ซถพงเปปนแรชธาตคทยพ

อคดมไปดขวยประโยชนฑตชางๆ และ มยจนานวนมากในตนาบลโปปงนนจารขอน นอกจากนยจ ผลจตภพณทฑนยจยพง

สามารถสรขางรายไดขใหขแกชชคมชน ยพงเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจทพจงในเชจงทชองเทยพยวและเชจง

สคขภาพ ตอบโจทยฑนโยบายของทางโครงการไดขเปปนอยชางดย จคดแขพงของผลจตภพณฑฑ เกลพอสปา

เปปนสครพบผจวทยพมยเนพจอละเอยยด สามารถชชวยผลพดเซลลฑผจวทยพตายแลขวในสชวนตชางๆของรชางกายใหข

หลคดออกและเผยผจวใหมชทยพดลเรยยบเนยยน กระจชางใสขถจน เมพพอสพมผพสจะรลขสถกไดขถถงความเนยยนนคชม อยก

ทพจงเกลพอสปายพงชชวยขจพดไขมพน และสจพงสกปรกทยพอยลชตามผจวใหขหลคดออก สามารถออกแบบและ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช, พพฒนาสจนคขา/บรจการใหขมยมลลคชาสลง, ยกระดพบมาตรฐานสจนคขา/บรจการ

ชชวยสชงเสรจมการทชองเทยพยว และกระจายรายไดขใหขแกชชคมชน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 34,000

หนขา 209 / 818



PS65011709 : U2T for BCG ตนาบลโปฟงนนนารลอน อนาเภอฝาง จมงหวมดเชทยงใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประยคคใหขสมกพบยคคสมพย

ตชอยอดพพฒนาสจนคขา

นนาผลผลจตในชคมชนมาผชานกระบวนการเเปรรลป

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชสมคนไพรธรรมชาตจจากสขมสายนนจาผถจง

รายละเอทยด : สบลชสมคนไพรธรรมชาตจจากสขมสายนนจาผถจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.โปปงนนจารขอน อ.ฝาง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากสถานการณฑโควจด-19 ทยพยพงมยการแพรชระบาดไปทพพวโลก จถงสชงผลกระทบตชอระบบ

เศรษฐกจจ ทนาใหขสชงผลกระทบตชอรขานคขาหลายรขานในชคมชนทยพเคยเฟฟพ องฟลกพมยการปปดตพวลง 

จนานวนนพกทชองเทยพยวตชางชาตจทยพเคยมยมากมาย กพหายไป ดพงนยจจถงสชงผลกระตชอรายไดขของชาว

บขานในชคมชน ทนาใหขเเตชละครพวเรพอนขาดรายไดขทยพนนามาจคนเจพอครอบครพวในบางสชวน เหตคนยจจถงเปปน

ผลใหขคจดคขนผลจตภพณฑฑสบลชสมคนไพรจากสขมสายนนจาผถจงซถพงตนาบลโปปงนนจารขอนนพจนขถจนชพพอเรพพองสขม

สายนนจาผถจงเเละมยอยลชในทของถจพนอยลชเเลขว จถงนนามาประยคกษฑใชขใหขเกจดประโยชนฑเเละสรขางรายไดขใหข

เแกชชาวบขานในชคมชนอยกดขวย ทพจงยพงสรขางภลมจคคขมกพนใหขชาวบขานอยลชกพบโรคภพยนยจใหขไดข เพพพอใหข

เศรษฐกจจ และการดนาเนจนชยวจตนพจนเปปนไปอยชางปกตจสคข พรขอมทพจงกระตคขนการทชองเทยพยว ตอบ

โจทยฑนโยบายของทางโครงการไดขเปปนอยชางดย จคดแขพงของผลจตภพณฑฑ - ผลจตภพณฑฑสบลชสมคนไพร

จากสขมสายนนจาผถจง - มยประโยชนฑมากมายซถพงชชวยรพกษาและเตจมความชคชมชพจนใหขแกชผจวชชวยในการ

ผชอนคลายผจว ลดความตถงกระชพบจากผลจตภพณฑฑทนาความสะอาดผจว ชชวยกระชพบรลขคมขน ลด

อาการอคดตพนซถพงเปปนสาเหตคสนาคพญของการเกจดสจวและรจจวรอยและอยกมากมาย อยกทพจงการออก

แบบผลจตภพณฑฑทยพทพนสมพยและนชาสนใจ  จคดอชอนของผลจตภพณฑฑ -เดพกสมพยใหมชอาจจะไมชชอบกลจพน

สมคนไพร - ผลจตภพณฑฑไมชมยความหลากหลายทางดขานกลจพนสพมผพส

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,000
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PS65019234 : Maepang By BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โรงเรพอนพลพงงานแสงอาทจตยฑ

โรงเรพอนพลพงงานความรขอนจากแผชนโซลชาเซลลฑ

เพจพมชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ถคงหอมสมคนไพรสปาไฮบรจด

รายละเอทยด : ถคงหอมสมคนไพรสปาไฮบรจด สรรพคคณชชวยปรพบอากาศเพพพอทนาใหขรลขสถกผชอน

คลาย สดชพพน ลดกลจพนอพบในหของตชางๆ ถคงหอมสามารถนนามาใชขทนาสปาแชชมพอ แชชเทขา โดยผลจต

จากสมคนไพรและดอกไมขตามฤดลกาลมากกวชา 13 ชนจด อาทจ ดอกมะลจ ดอกกคหลาบ ดอกดาว

เรพอง ดอกจนาปป ดอกจนาปา ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงใหมช

ต.แมชปปจ ง อ.พรขาว จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑดลแลสคขภาพแบบองคฑรวมบขานโปปงบพวบาน

ออนไลนฑ : MAE PANG BY U2T for BCG

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Value Propositions ถคงหอมสมคนไพรสปาไฮบรจดทนาจากสมคนไพรออรฑแกนจคทยพปลลกในชคมชน

ตนาบลแมชปปจ งมากกวชา 13 ชนจด กลจพนหอมจากดอกไมขนานาพพนธคฑ ชชวยลดคชาใชขจชายและการใชขสาร

เคมยดพบกลจพนภายในบขาน  และผลพกดพนผลจตภพณฑฑใหขเปปน “สจนคขาสมคนไพรตขนแบบ”

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65015762 : กมจกรรมเสลนทางเลทยบคลองแมดขดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมเวปไซตฑสนาเรพจรลปในการแนะนนาสถานทยพ

QR Code

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางกจจกรรมเลยยบคลองแมชขชา

รายละเอทยด : เสขนทางเลยยบคลองแมชขชา เปปนการแหลชงทชองเทยพยวใหมชในจพงหวพดเชยยงใหมช เพพพอ

โปรโหมดสถานทยพใหขเปปนทยพรลขจพก จถงมยการนนาเสนอกจจกรรมทยพจะเกจดขถจนเพพพอ ทนาใหขแหลชงทชอง

เทยพยวมยความนชาสนใจ เชชนเปปนเเหลชงเทยพยวสามารถ ปปพ นจพกรยาน เดจน วจพง มยสถานทยพใหขคนใน

ชคมชนสามารถขายของเพพพอเพจพมรายไดขใหขคนในชคมชนไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

10 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.ชขางคลาน อ.เมพองเชยยงใหมช จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชขางคลาน จพงหวพดเชยยงใหมช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เสขนทางกจจกรรมเลยยบคลองแมชขชา ตนาบลชขางคลาน อนาเภอเมพอง จพงหวพดเชยยงใหมช เปปนแนวทาง

การพพฒนธครกจจบรจเวณพพจนทยพคลองแมชขชาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวของชคมชน มยกจจกรรมเชชน ปปพ น

จพกรยาน เดจน วจพง รจมคลองแมชขชา สามารถมยพพจนทยพใหขคนในชคมชนเปปดรขานคขาเพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบ

คนในชคมชน ซถพงไดขใชขหลพกพพฒนาจาก Business Model Canvas เพพพอใหขเหพนภาพรวมของธครกจจ

และความสพมพพนธฑกพบงานดขานตชางๆ ดพงนยจ

CS customer segments ลลกคขากลคชมหลพกๆ คพอ กลคชมนพกทชองเทยพยวทพจงภายในประเทศ และภาย

นอกประเทศ และกลคชมรองลงมา คพอ คนในชคมชนและใกลขเคยยง

VP Value Proposition เปปนการใชขเทคโนโลยย/นวพตกรรมเขขามาชชวยพพฒนาการทนาสพพอออ

นไลนฑ คลจปลงเพจ Facebook, IG, Line สนาหรพบประชาสพมพพนธฑแกชนพกทชองเทยพยว จขาง Infuencer 

ชชวยในเรพพองของการโปรโมทและจพดทนา QR Code ใหขขขอมลลและปปานสพพอความหมายแตชบะจคดของ

ชคมชนและสถานทยพสนาคพญในชคมชน

CR Customer Relationship มยผลขนนาในการใหขความรลขเกยพยวกพบชคมชนเกยพยวกพบเสขนทางทชองเทยพยว 

/ สนาหรพบลลกคขาใหมช รพบคลปองสชวนลดรขานอาหารภายในชคมชน / สนาหรพบลลกคขาเกชา ไดขสจทธจดรชวมทนา

กจจกรรมของชคมชน 1 กจจกรรม (หากจจกรรมทยพขถจนชพพอในชคมชนใหขเขขารชวม เปปนการโปรโม

ทกจจกรรมของชคมชนไปดขวย)

CH Channel จพดทนาเวพบไซตฑชคมชน/สพพอใบปลจวตจดตามสถานทยพใกลขชคมชน/Account Social 

Media ตชางๆทยพเปปนของชคมชน เพจ Facebook /จพดจขาง Infuencer ชชวยในการโปรโมท /การ

ซพจอโฆษณา Social Media หรพอการยจง Ads บนชชองทางออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000
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PS65032403 : แผนทททการทดองเทททยวเชมงเกษตร สวนผมกคนเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยในการออกแบบแผนทยพการทชองเทยพยวทยพนชาสนใจเพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวและกลคชม

คนทยพหลากหลาย ทยพตของการทชองเทยพยวเชจงเกษตรและเรยยนรลขการทนากจจกรรมรชวมกพนเปปนฐาน

ใชขสพพอหลากหลายชชองทางในการประชาสพมพพนธฑแผนทยพทชองเทยพยว ใหขเขขาถถงการมองเหพนจาก

คนหลากหลายกลคชม

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงเกษตรสวนผพกคนเมพอง

รายละเอทยด : ออกแบบแผนทยพการทชองเทยพยวและฐานกจจกรรมเปปนลพกษณะของ Route 

กจจกรรมเพพพอเชจญชวนใหขนพกทชองเทยพยวและผลขทยพสนใจมาทชองเทยพยวเชจงเกษตรทยพสวนผพกคนเมพอง 

ภายใน 1 วพนเปปนแบบ  A Day Trip

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

10 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.ชขางคลาน อ.เมพองเชยยงใหมช จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนผพกคนเมพอง

ออนไลนฑ : สวนผพกคนเมพองเชยยงใหมช - Chiangmai Urban Farm

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทยมจะออกแบบในลพกษณะ Half Day Trip กจจกรรมฐานการเรยยนรลข Workshop วจธยการทนาปคปย

อจนทรยยฑและทนาอาหารจากสวนผพกออรฑแกนจก การทนาโครงการนยจมยวพตถคประสงคฑเพพพอพพฒนา

สจนคขา/บรจการใหขมยมลลคชาสลง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 213 / 818



PS65015187 : กาละแมงาขทนมลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.เทคโนโลยยการออกแบบผลจตภพณฑฑ

2.เทคนจคการกวนเพพพอถนอมอาหาร

3.เทคนจคการหชอบรรจคภพณฑฑเพพพอถนอมอาหาร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กะละแมงาขยจมขอน

รายละเอทยด : กะละแมสลตรโบราณผสมงาขยจมขอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.หนองหอย อ.เมพองเชยยงใหมช จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หนองหอย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083292583125

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แกขไขบรรจคภพณฑฑใหขทพนสมพยมากขถจนเพพพอดถงดลดลลกคขาทยพเปปนกลคชมคนสมพยใหมชเปปนการกระตคขนยอด

ขายมากขถจนแนวคจดหลพกในการพพฒนาคพอการพพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพสามารถชชวยสชงเสรจมมลลคชา

ใหขโดดเดชนดถงดลดและนชาสนใจและมยการปรพบสลตรผลจตภพณฑฑโดยการนนางาขยจมขอนมาผสม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 28,000

หนขา 214 / 818



PS65052205 : โครงการถดายทอดเทคโนโลยทการขยายพมนธชฑไมลดอกไมลประดมบเชมงพาณมชยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑ ออกแบบตราสจนคขาและพพฒนาสจนคขา

การใชขการเทคโนโลยยการอบ เพพพอรพกษาสภาพดอกไมขใหขมยลพกษณะทยพแหขง และเกพบรพกษาไวขไดข

นาน

การนนาสยมายขอมดอกไมขทยพอบแหขงเพพพอเพจพมมลลคชาของดอกไมขอบแหขงใหขมากยจพงขถจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดอกไมขอบเเหขง

รายละเอทยด : ใชขสนาหรพบสรขางสรรคฑผลงานทางศจลปะ และอพพน ๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.เหมพองแกขว อ.แมชรจม จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสรขางการขายสจนคขาไมขดอกไมขประดพบในชคมชน ตนาบลเหมพองเเกขว อนาเภอเเมชรจม ในรลป

เเบบออนไลนฑ เชชน Facebook IG โดยการสรขางคอนเทน เพพพอกระตคขนการขายดอกไมขอบเเหขง 

ครอบคลคมการวจเคราะหฑภาพรวม ในปปจจคบพน การวางแผนกระบวนการจพดการ คพดสรรวพตถคดจบ 

รลปแบบสจนคขามยมาตรฐาน  มยการทนาการตลาดโดยเนขนออนไลนฑ การบรจหารกนาลพงคนทยพเหมาะสม 

และเกจดประสจทธจภาพสลงสคด กลยคทธฑทางการเงจน รวมถถงการเกพบขขอมลลจากแหลชงตชางๆ เพพพอ

วจเคราะหฑความเปปนไปไดขของการขายสจนคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 215 / 818



PS65003639 : การพมฒนา และสนมบสนชนการทดองเทททยวโดยชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบจพดการโปรแกรมการทชองเทยพยวตนาบลเปปยงหลวง

ออกแบบโปรแกรมทชองเทยพยวต.เปปยงหลวงใหมช

การตลาดออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมการทชองเทยพยวตนาบลเปปยงหลวง

รายละเอทยด : โปรแกรมการทชองเทยพยวตนาบลเปปยงหลวง มยหลายแพคเกจ แตชแพคเกจแนะนนา

คพอ โปรแกรมทชองเทยพยวแบบ 2 วพน 1 คพน 6,999 บาท/สนาหรพบ 4 ทชาน รวมคชาทยพพพกและอาหาร 

การเทยพยวตามโปรแกรม เราจะมยไกดฑชคมชนนนาเทยพยวไปยพงสถานทยพตชางๆ ใน ต.เปปยงหลวง ซถพงมย

หลากหลายรลปแบบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.เปปยงหลวง อ.เวยยงแหง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการ “พพฒนาและสนพบสนคนการทชองเทยพยวโดยชคมชน” เกจดจากการวจเคราะหฑและประเมจน

ศพกยภาพของแหลชงทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลเปปยงหลวง อนาเภอเวยยงแหง จพงหวพดเชยยงใหมช ซถพง

เรามองเหพนวชาการทชองเทยพยวในชคมชนสามารถขพบเคลพพอนและพพฒนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวโดย

ชคมชนทยพยพพงยพนไดข  โดยมยความรชวมมพอจากกลคชมเครพอขชายหรพอพพนธมจตร เชชน แหลชงทชองเทยพยว

ตชางๆ กลคชมผลขประกอบการผลจตภพณฑฑชคมชน ผลขประกอบการธครกจจโรงแรม องคฑการบรจหารสชวน

ตนาบลเปปยงหลวง กลคชมเกษตรในอนาเภอเวยยงแหง เปปนตขน  สชวนการดนาเนจนกจจกรรม คพอ การรวบ

รวมขขอมลลแหลชงทชองเทยพยว รวมถถงขขอมลลอพพนๆ ในการออกแบบโปรแกรมการทชองเทยพยว ในพพจนทยพ

ตนาบลเปปยงหลวง เชชน ขขอมลลทยพพพก รขานอาหาร อาหารพพจนถจพน ศลนยฑการเรยยนรลขตชางๆ สถาน

ประกอบการผลจตภพณฑฑสจนคขาชคมชน กลคชมเกษตรในชคมชน จากนพจนนนาเสนอขขอมลลการทชองเทยพยว

ผชานสพพอออนไลนฑและสพพอสจพงพจมพฑ ทพจงนยจ โครงการมยกลคชมเปปาหมายคพอ นพกทชองเทยพยว กลคชมนพกเรยยน

ในโรงเรยยน กลคชม Infuencer ทยพมยความสนใจเรยยนรลขวจถยชยวจตชคมชน ประวพตจศาสตรฑ ประเพณยทของ

ถจพน การเกษตร งานหพตถกรรมทของถจพนของตนาบลเปปยงหลวง  คคณคชาของการดนาเนจนโครงการ

ดพงกลชาว ทนาใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเขขาถถงขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวไดขสะดวกมากยจพงขถจน เกจด

ประสบการณฑแปลกใหมชในการทชองเทยพยวและไดขเรยยนรลขพหควพฒนธรรมของพพจนทยพตนาบลเปปยงหลวง 

เนพพองจากพพจนทยพดพงกลชาวมยความหลากหลายทางชาตจพพนธคฑและเปปนพพจนทยพชายแดนตจดกพบประเทศ

เมยยนมารฑ มยวจถยชยวจต สถาปปตยกรรม งานหพตถกรรม สจนคขาทของถจพนทยพมยความนชาสนใจเปปนอยชาง

มาก รวมถถงสภาพอากาศทยพดย สภาพภลมจประเทศทยพงดงาม นอกจากนยจ ยพงจะเกจดประโยชนฑแกช

ชคมชนในการสรขางรายไดข สรขางงาน ทยพสนาคพญคพอ เกจดการรวบรวมองคฑความรลขแหลชงทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 1,999

หนขา 216 / 818



PS65005171 : อมนซทน แสนไห

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

QR Code อธจบายเกยพยวกพบสถานทยพทชองเทยพยว

เพจ Unseen Sanhai

ปปายแผนทยพแสดงสถานทยพทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมการทชองเทยพยว Unseen Sanhai

รายละเอทยด : ยพงอยลชในขพจนตอนการพพฒนาตขนแบบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงใหมช

ต.แสนไห อ.เวยยงแหง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Unseen Sanhai อพนซยน แสนไห

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

โครงการสชงเสรจมการทชองเทยพยวโดยชคมชนในพพจนทยพตนาบลแสนไหจพดขถจนเพพพอสชงเสรจมการบรจหาร

จพดการการทชองเทยพยวบนพพจนฐานของความเขขมแขพงในชคมชนเพพพอสอดแทรกความรลขดขานประวพตจ

ศาสตรฑภลมจปปญญาทของถจพนวพฒนธรรมและวจถยชยวจตในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 217 / 818



PS65016381 : U2T for BCG ตนาบล แชดชลาง อนาเภอ สมนกนาแพง จมงหวมด เชทยงใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาออกแบบโลโกขของผลจตภพณฑฑ

เทคโนโลยยการบรรจคภพณฑฑทยพชชวยยพดอายคการเกพบอาหาร

นวพตกรรมการเลยจยงผถจงในรลปแบบปลอดสารพจษ และในการเลยจยงโดยไมชตของพถพงพาอาหาร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาผถจงดอกลนาไย 100%

รายละเอทยด : นนจาผถจงแทข 100% จากเกสรดอกลนาไย สยเหลพองทอง ใหขกลจพนหอมสดชพพน 

จากดอกลนาไย วจธยการบรจโภค: เพจพมความหวานในมพจออาหารหรพอเครพพองดพพม เชชน กาแฟราคานนจา

ผถจงขวดใหญช 250 บาท 700 กรพม  สชวนขวดเลพก 120 บาท 220 รพงผถจงราคา 550 บาทตชอรพง 

และนางพญาตพวละ 1,500 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.แชชชขาง อ.สพนกนาแพง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นรจนฟารฑมผถจง

-ผลจตภพณฑฑนนจาผถจง 2 รสชาตจคพอ ดอกไมขปปา กพบนนจาผถจงดอกลนาไย  รลปแบบของบรรจคภพณฑฑ จะแบชง

ออกเปปน ทพจงหมด 3 แบบ นนจาผถจงดอกลนาไย 200 CC , 500 CC  เมพพอผลตอบรพบดย  กพจะมยการเพจพม

ลพกษณะสจนคขาเพจพมขถจนมาอยก เพพพอเพจพมความหลากหลายของสจนคขาถพดไป

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 218 / 818



PS65015932 : กาดชชมชนวมถทเกษตรหนองมะจมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาแนวทางวจธยบรจการใหขมยรลปแบบใหมชทยพนชาสนใจมากขถจนและใชขเทคโนโลยยในการออกแบบ

เพพพอพพฒนาการตลาด

สรขางเพจ Facebook ของตลาดโดยตรง

เพจพมสถานทยพ ทยพตลาดลงใน Google maps

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กาดชคมชนวจถยเกษตรหนองมะจพบ

รายละเอทยด : กาดชคมชนวจถยเกษตรหนองมะจพบ เปปดทคกวพนเสารฑ 7:00-17:00

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 14 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.แมชแฝก อ.สพนทราย จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กาดชคมชน วจธยเกษตร หนองมะจพบ

ออนไลนฑ : กาดชคมชน วจถยเกษตร หนองมะจพบ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนากาดชคมชนวจถยเกษตรหนองมะจพบ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 219 / 818



PS65010546 : U2T for BCG ตนาบลสมนทรายมหาวงศฑ อนาเภอสารภท จมงหวมดเชทยงใหมด กรณทของพวงมาลมยใบ

เตย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รลปแบบสจนคขาทยพตลาดตของการ

การเพจพมยอดขายในตลาดออนไลนฑ

วจธยการขายสจนคขาใหขตรงกพบความตของการของลลกคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มาลพยโชคมหาวงศฑ ณ สพนทราย

รายละเอทยด : พวงมาลพยเตยหอม ทยพถลกออกแบบอยชางสวยงาม เพจพมกลยคทธฑกระตคขนยอดขาย

ดขวย มยตพวเลขมงคลใสชลงไปในพวงมาลพย ในชชวงวพนแมช จะมยการ pre order สจนคขาลชวงหนขา จพด

สชงฟรยในวพนแมช มยการสรขางเนพจอหาการไดขมาซถพงพวงมาลพยวชาใชขวพตถคดจบเตยหอมปลอดสารพจษ

จากทของถจพน รขอยดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.สพนทราย อ.สารภย จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พวงมาลพยเตยหอม ทยพถลกออกแบบอยชางสวยงาม เพจพมกลยคทธฑกระตคขนยอดขายดขวย มยตพวเลข

มงคลใสชลงไปในพวงมาลพย ในชชวงวพนแมช จะมยการ pre order สจนคขาลชวงหนขา จพดสชงฟรยในวพนแมช มย

การสรขางเนพจอหาการไดขมาซถพงพวงมาลพยวชาใชขวพตถคดจบเตยหอมปลอดสารพจษจากทของถจพน รขอย

ดขวยฝปมพอแมชบขานของชคมชน สรขางงานสรขางอาชยพ เหมาะทพจงถวายพระ และใหขผลขมยพระคคณ 

จนาหนชายทพจงชชองทางออนไลนฑ และขายฝากรขานคขา ทพจงในตลาดและในศาสนสถานตชาง ๆ

Key Activities - การขายออนไลนฑ - จพดการคพดสรรวพตถคดจบทยพมยแตชคคณภาพ - ผลจตสจนคขาทยพมย

คคณภาพ 

Value Propositions - สจนคขามยความสดใหมช - ใชขวพตถคดจบทยพมยคคณภาพ 

Customer relationships - ตจดตามผลลพพทฑจากการรยวจวของลลกคขา - สรขางบพตรสมาชจก 

Customer segments - กลคชมเปปาหมายหลพก : กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมาเทยพยวในชคมชน - กลคชม 

Offine 

Key Resources - เงจนทคนหมคนเวยยน - ทรพพยากรดขานบคคคลทยพมยปรสบการณฑและมยความรลขดขานนยจ 

Channels - การขายสจนคขาผชานชชองทางออนไลนฑ Lazada,Shopee - การขายผชานทาง กลคชม

วจสาหกจจชคมชน ตลาดนพดชคมชน 

Cost Structure - ตขนทคนคงทถพ : (คชาแรงงาน) - ตขนทคนผพนแปร : (คชานนจา คชาไฟ คชานนจามพน คชาวพสดค 

คชาวพตถคดจบ) 

Revenue Streams - รายไดขมาจากการจนาหนชายพวงมาลพยใบเตยหอม

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 220 / 818



PS65010304 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG)    กรณทตนาบลหนองผบนง อนาเภอสารภท จมงหวมดเชทยงใหมด (BCG ผลมตภมณฑฑจากสมชนไพรไมดใชดอาหาร)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองบดสมคนไพรจากเฟส1

เครพพองอบ 22 ถาด

เครพพองปปพ นจนานวน 3 เครพพอง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรแชชเทขา

รายละเอทยด : สมคนไพรแชชเทขากลคชมโอทอป ตนาบลหนองผถจง เปปนสจนคขาทยพนชาสนใจเรจพมใชขแพรช

หลายคนกลคชมชาวบขานทพจงในประเทศและตชางประเทศ เชชน จยน สหรพฐอเมรจกา โดยไดขนนา

สมคนไพรพพจนบขานมาดลแลมาตขมบนารคงลดอาการปวดเมพพอยทยพเทขา เหนพพอยจากการทนางานหนพก 

หรพอทนากจจกรรมตชาง ๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.หนองผถจง อ.สารภย จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทนาการแบชงสชวนแบชงทางการตลาดแบบผสม ทพจงภลมจศาสตรฑ จจตลพกษณะ และเกณฑฑพฤตจกรรม 

เพพพอใหขสามารถจพดแบชงกลคชมพฤตจกรรมผลขบรจโภคทยพแตกตชาง จากอายค รายไดข การศถกษา สถานะ

ทางสพงคม เพพพอใหขเปปนกลคชมกขอนเดยยวกพน เพพพอทยพจะใหขผลจตภพณฑฑตอบสนองความตของการของผลข

บรจโภคไดขอยชางถลกตของ และใหขผลขบรจโภคเกจดความพอใจสลงสคด โดยแบชงกลคชมออกเปปน เพศ แลขว

แบชงกลคชมยชอยลงไปเปปนกลคชมอายค เชชน 1-15 ปป 16-25 ปป 26-35 ปป 36-45ปป 45-55ปป 55ปปขถจนไป ผลข

บรจโภคสชวนใหญชหพนมาใสชใจและใหขความสนาคพญกพบสจพงแวดลขอมรวมไปถถงความคคมคชาของ

ผลจตภพณฑฑทยพบรจโภคซถพงตอบสนองความตของการของผลขบรจโภคโดยปปจจพยหลายๆอยชาง เชชน รลป

รชาง คคณภาพ ความเหมาะสมของสจนคขา อรรถประโยชนฑในการใชข และใหขคคณคชาทางใจแกชผลขใชขและ

ทยพสนาคพญ คพอ ราคาและแนวคจดการบรจการเพพพอตอบโจทยฑวจถยชยวจตใหมชของผลขบรจโภคในยคคนยจจคดแขพง

- ไมชมยสารกพนเสยย สามารถเกพบไวขไดขนาน สชวนประกอบทนาจากธรรมชาตจ 

- มยสลตรเฉพาะของทางผลขผลจตจถงทนาใหขมยความแตกตชางในดขานผลจตภพณฑฑ

- ใชขผลจตภพณฑฑทยพมยคคณภาพสลงมาใชขในการผลจตทยพไดขมาตรฐาน ผชานการรพบรองคคณภาพผชาน

สถาบพนทยพนชาเชพพอถพอ

- เมพพอเทยยบราคาแลขวคคขมกพบคคณภาพและปรจมาณทยพจะไดขรพบ

- การจพดสชงสจนคขามยบรจการทยพรวดเรพวและจพดหชออยชางดยทนาใหขสจนคขาไมชเกจดความเสยยหาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 69
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PS65010493 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG)    กรณทตนาบลหนองผบนง อนาเภอสารภท จมงหวมดเชทยงใหมด (BCG ผลมตภมณฑฑจากสมชนไพรไมดใชดอาหาร)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองบดสมคนไพรเฟส1

เครพพองอบ 22 ถาด

เครพพองปปพ นจนานวน 3 เครพพอง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพร

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรนพจนเกจดจากการนนาสมคนไพรพพจนบขานมาดลแลบนารคงรพกษา

สคขภาพใหขสคขภาพดยขถจน เลพอดหมคนเวยยนในรชางกายไดขดย และบรรเทาอาการปวดเมพพอยตาม

รชางกายไดข ปปจจคบพนลลกประคบสมคนไพรนพจนมยหลายสลตรสามารถเลพอกใชขไดขตามความตของการ 

กลคชมสตรยแมชบขานหนองผถจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.หนองผถจง อ.สารภย จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เนขนการทนาตลาดทยพผลจตภพณฑฑระดพบ core beneft

1.ราคา (Price) 

มยการใชขกลยคทธฑราคา Even Pricing เนพพองจากใชขเลขกลมๆ มาตพจงเปปนราคาของแตชละสจนคขา และ

ราคาทยพนนามาตพจงคนานวณมาจากตขนทคนของวพตถคดจบทยพนนามาผลจต สมคนไพรทยพมยสรรพคคณในการ

รพกษารพงแคทนาใหขและผมดกดนามยราคาสลงกวชาแปปงธรรมดา ซถพงรพบซพจอมาจากเกษตรกรในชคมชน 

การตพจงราคาโดยบวกเพจพมจากตขนทคน Cost plus pricing 

ตขนทคนทยพนนามาพจจารณาประกอบไปดขวย  ราคาวพสดคทยพซพจอมาผลจต เชชน  ใบมะกรลด ใบเตย ใบ

พลพบพลถง ฯลฯ  คชาวพสดคทยพใชขเปปนบรรจคภพณฑฑ  เชชน  ผขาหชอ เชพอก คชาอคปกรณฑเครพพองใชขทยพสถกหรอใน

การทนางานแตชละครพจง คชาเชพจอเพลจงใหขคนานวณราคา คชานนจา คชาไฟทยพใชข คชาฉลากและบรรจคภพณฑฑ

การสรขางมลลคชาเพจพมใหขสจนคขาโดยการสรขางความแตกตชาง (Differentiation) การทนาใหขสจนคขา

เดจมมยสจพงทยพแตกตชางไปจากสจนคขาแบบเดยยวกพนในตลาด ยกตพวอยชางเชชนทางรขานมยการสพพงทนาตาม

ตของการคพอ รอใหขลลกคขามาสพพงทนา ถถงจะทนาการผลจตสจนคขาใหข

2.ชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place)

1.จพดจนาหนชายเองโดยตรง 

2.จพดจนาหนชายโดยผชานตพวแทน เชชน รขานคขา รขานหพตถกรรม ลลกคขากลคชม ผลขผลจต, ตพวแทนจพด

จนาหนชาย ผลขบรจโภค

3. ชชอทางการจพดจนาหนชายแบบออนไลนฑ เชชน Shopee ,Lazada ,Line Shopping

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 69
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PS65014325 : ตสบกาดสบแมดขดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชข Social Media เปปนชชองทางการจนาหนชายสจนคขาอาทจเชชน Facebook Lazada

ใชขเครพพองบพนทถกเงจนสดเพพพอบรจการลลกคขาใหขไดขรพบความสะดวกมากขถจน

นวพตกรรมทยพสรขางประสบการณฑใหขกพบกลคชมเปปาหมาย/ลลกคขา แบบ Service

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Sob Mae Kha Marketplace

รายละเอทยด : สรขางชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขาทพจงรลปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ เพพพอเพจพม

การเขขาถถงลลกคขา โดยเฉพาะ Social Media

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.สบแมชขชา อ.หางดง จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รพฐวจสาหกจจชคมชนผลจตภพณฑฑจากตอกไปปตนาบลสบแมชขชา

ออนไลนฑ : ตลบกาดสบแมชขชา U2T ต.สบแมชขชา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สรขางชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขาทพจงรลปแบบออฟไลนฑ ไดขแกช รขานคขาในชคมชน โดยใชขชพพอวชา “

รพฐวจสาหกจจชคมชนผลจตภพณฑฑจากตอกไปปตนาบลสบแมชขชา” และรลปแบบออนไลนฑ ไดขแกช 

Facebook Page, Lazada และ TikTok

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000
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PS65005930 : การทดองเทททยวเชมงอมตลมกษณฑทางวมฒนธรรมของบดอหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมการใชขสพพอในการจนาหนชายเชชน Page Facebook

Tiktok

Instagram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงอพตลพกษณฑทางวพฒนธรรมของบชอหลวง

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวแนวใหมชทยพรวมอพตลพกษณฑโดดเดชนของตนาบลบชอหลวงมารวม

กพน ผลขมาทยพเยยพยมชมจะไดขสพมผพสกพบอากาศทยพบรจสคทธจดและไดขรลขจพกกพบภลมจปปญญาทของถจพนของชาว

ลพวะ และชาวกะเหรยพยง อาทจ อาหารทของถจพน มยดลพวะ และผขาทอกะเหรยพยงทยพมยเอกลพกษณฑเฉพาะ

ตพว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.บชอหลวง อ.ฮอด จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ทยพนยพบชอหลวง U2T

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เราจะสรขางเครพอขชายกลคชมแมชบขาน กลคชมผลขสลงอายค กลคชมรขานคขา และกลคชมสถานทยพทชองเทยพยวโดย

สรขางพพนธมจตรรชวมกพบหนชวยงานปกครองสชวนทของถจพนตนาบลบชอหลวง ในการออกแบบสจนคขา 

ผลจตสจนคขาและการใหขบรจการดขานการทชองเทยพยว เปปนการเปปนการสรขางความมพพนคงดขานรายไดข

และอาชยพใหขกลคชมแมชบขาน กลคชมผลขสลงอายค กลคชมรขานคขา และกลคชมสถานทยพทชองเทยพยว เพพพอเปปนการชชวย

โปรโมท การจพดหาชชองทางในการจพดจนาหนชายสจนคขาและการประชาสพมพพนธฑการใหขบรจการดขาน

การทชองเทยพยวในตนาบลบชอหลวงไปสลชกลคชมเปปาหมาย  โดยมยชชองทางการจพดจนาหนชาย การใหข

บรจการทพจงออนไลนฑและหนขารขาน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 42,000

หนขา 224 / 818



PS65016459 : U2T for BCG ตนาบลฮอด อนาเภอฮอด จมงหวมดเชทยงใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทชองเทยพยวยคคดจจจทพล

การจพดจนาหนชายผชานทางออนไลนฑ

แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวผชานระบบออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตนานานรพกผาวจพงชลข

รายละเอทยด : จนาหนชายดอกไมข ธลปเทยยน ของกราบไหวขบลชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชยยงใหมช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชทพพวภลมจภาค และอาศพยอยลชในชคมชน ไมช

จนากพดเพศ อายค รวมไปถถงกลคชมคนทยพสนใจในการทชองเทยพยวธรรมชาตจ ตามรอยอดยต 

Costomer Relationships –การดลแลเอาใจใสชลลกคขา ความใสชใจในการพพฒนาพพจนทยพ สจนคขาและ

บรจการ ใหขดยขถจนดขวยการสอบถามฟปดแบค ปปญหา หรพอขขอแนะนนาเกยพยวกพบทชองเทยพยว เพราะยพง

เปปนขขอมลลทยพชชวยออกแบบและพพฒนาพพจนทยพ สจนคขาและบรจการใหขตรงตามความตของการของนพก

ทชองเทยพยวไดขมากทยพสคด

Channels – Facebook YouTube และหนขารขาน

Value Propositions – สถานทยพทชองเทยพยวเกชาแกชมยประวพตจยาวนาน สภาพแวดลขอมดยอคดม

สมบลรณฑ หนขาผาสลง มองเหพนวจวทจวทพศนฑทยพงดงาม

Key Activities – การทชองเทยพยวยขอนรอยตนานานรพกผาวจพงชลข และ ไหวขสพกการะบลชา ระหวชาง

กระบวนการเหลชานยจจะทนาการเกพบขขอมลลเพพพอนนามาสรขาง Content ในการโปร โมท สถานทยพทชอง

เทยพยว

Key Resources – การตลาดและการจพดจนาหนชายสจนคขา

Key Partners – 

Cost Structure – ตขนทคนจะประกอบไปดขวย  คชาวพสดคในการจพดของกราบไหวขบลชา คชาแรงงาน

Revenue Streams – รายไดขจากการทนาธครกจจ รายไดขจากการขายธลปเทยยน ดอกไมข ของบลชา 

และจะไดขจากการทยพนพกทชองเทยพยวซพจอของ รพบประทานอาหารภายในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 225 / 818



PS65039141 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศและวมถทชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑ ผชานชชองทาง Facebook

สพพอวจดยโอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

จพดทนาปปายการทชองเทยพยวในชคมชน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศและวจถยชคมชน ตนาบลบางหมาก

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยงเชจงนจเวศ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.บางหมาก อ.กพนตพง จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

-รวบรวมขขอมลล   -จพดตพจงกลคชม  -จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ   -เลพอกชชองทางโปรโมท  -แบบสอบ

ถาม

                                                                               - Facebook

                                                                               - Youtube

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 226 / 818



PS65005359 : เจลลลางหนลาวดานหางจระเขล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Business Innovation คพอ นวพตกรรมทยพเกจดจากการปรพบปรคงกระบวนการภายใน จนเกจด

เปปนรลปแบบใหมชของการดนาเนจนธครกจจ

Growth Hacking นวพตกรรมการตลาด คพอการใหขผลขใชขเปปนสพพอโฆษณา เชชน Instagram 

Facebook ฯลฯH

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เจลลขางหนขาวชานหางจระเขข (Aloe Vera Face Cleansing Gel)

รายละเอทยด : เจลลขางหนขาสลตรอชอนโยน ผลจตจากวชานหางจระเขข ชชวยกระชพบรลขคมขน บนารคง

ผจวพรรณใหขชคชมชพจน ลดอาการอพกเสบของผจว ปลอดสารเคมยอพนตราย เปปนสารสกพดจาก

ธรรมชาตจทยพมยอยลชในทของถจพนหมายเหตค : เปปนผลจตภพณฑฑทยพพพฒนาขถจนมาใหมช เมพพอใสชสชวนผสมจาก

สาหรชายพวงองคชนแลขวยพงไมชเหมาะสมทยพจะนนาไปใชข ตของมยการวจจพยและปรพบสลตร ซถพงตของใชขระยะ

เวลาในการทดสอบทางหของปฏจบพตจการใหขมยความเหมาะสม ซถพงตของใชขเวลานาน จถงไมชสามารถ

ดนาเนจนการพพฒนาไดขทพน จถงใชขสชวนผสมจากวชานหางจรเขข โดยไมชมยสาหรชายพวงองคชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.ทชาขขาม อ.ปะเหลยยน จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Sudjai Natural By U2T Thakham Trang

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เจลลขางหนขาวชานหางจระเขข (Aloe Vera Face Cleansing Gel) จะจพดจนาหนชายผชานทางหนขา

รขานสจนคขาชคมชนและชชองทางการตลาดออนไลนฑ เชชน ผชานทาง Facebook Fanpage Sudjai 

Natural By U2T Thakham Trang และผชานทางแอป shopee โดยราคาขวดละ 150 บาท ซถพงมย

ขนาด 100 ml

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,780

หนขา 227 / 818



PS65005242 : บดอนนนาพชรลอนเควมควนสระ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองสลบนนจา

การสพพอสารผชานสพพอออนไลนฑ

เครพพองมพอวพดอคณหภลมจนนจา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บชอนนจาพครขอนเคพม @ควนสระ

รายละเอทยด : เปปนบรจการสคขภาพ ทยพเปปดใหขบรจการคนทพพวประเทศโดยไมชเกพบคชาบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.สคโสะ อ.ปะเหลยยน จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บชอนนจาพครขอนเคพมควนสระ

ออนไลนฑ : บชอนนจาพครขอนเคพมควนสระ จ.ตรพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.พพนธมจตรหลพก ประชาชนทพพวไป 

2.กจจกรรมหลพก การแชชบชอนนจาพครขอนเคพมเพพพอฟฟจ นฟลสคขภาพ

3.ทรพพยากรหลพก บชอนนจาพครขอนเคพม

4.ขขอเสนอคคณคชา สรขางรายไดขไหขกพบประชาชนในชคมชน (บรจการนวด)

5.ลลกคขาสพมพพนธฑ บรจการหลพงการใชขบรจการ

6.ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา การสพพอสารผชานชชองทาง Social Media,ปปายประชาสพมพพนธฑ

7.กลคชมลลกคขา ประชาชนในชคมชน,ประชาชนในจพงหวพดใกลขเคยยง

8.รายไดขหลพก การบรจจาคของประชาชนทยพเขขามาใชขบรจการ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 228 / 818



PS65011474 : พดนนนนายาฆดาเชชนอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางความรลขใหขแกชชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เครพพองฉยดพชนละอองนนจายาฆชาเชพจอและนนจายาฆชาเชพจอ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการพชนนนจายาฆชาเชพจอ

รายละเอทยด : การบรจการพชนนนจายาฆชาเชพจอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.นาชคมเหพด อ.ยชานตาขาว จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

บรจการฉยดพชนนนจายาฆชาเชพจอ เปปนกจจกรรมบรจการทยพสอดคลของกพบการดลแลสคขอนามพยภายใตข

สถานะการณฑการแพรชระบาดของโรค COVID-19 รชวมถถงการเตรยยมความพรขอมใหขกพบสถานทยพ

ทชองเทยพยวและสถานทยพสาธารณะใหขพรขอมกพบการใหขบรจการ หลพงจากการคลยพคลายมาตรการควบ

คคมโรค

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 229 / 818



PS65015512 : ขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลโพรงจระเขล อนาเภอ

ยดานตาขาว จมงหวมดตรมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

นวพตกรรมการสชงเสรจมการตลาด

นวพตกรรมการทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนวพงหจนลาด

รายละเอทยด : เปปนสถานทยพทชองเทยพยวมยความอคดมสมบลรณฑทางธรรมชาตจ เหมาะสนาหรพบเปปนทยพ

พพกผชอน อาหารราคายชอมเยาวฑ มยกจจกรรมทยพหลากหลาย เจขาหนขาทยพดลแลความปลอดภพย สถาน

ทยพไมชหชางไกลจากตพวเมพอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.โพรงจระเขข อ.ยชานตาขาว จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment – กลคชมนพกทชองเทยพยวเปปนกลคชมคนทยพมยทพจงในพพจนทยพภายในชคมชน ตนาบลบรจเวณ

ใกลขเคยยง และนอกพพจนทยพตชางอนาเภอ ตชางจพงหวพด ไมชจนากพดเพศและอายค 

Costomer Relationships – สถานทยพทชองเทยพยงเชจงธรรมชาตจ มยพพจนทยพจอดรถกวขางขวาง มยทยพนพพง

พพกผชอนเพยยงพอ อาหารราคายชอมเยาวฑ มยกจจกรรมทยพหลากหลาย เจขาหนขาทยพดลแลความปลอดภพย 

สถานทยพไมชหชางไกลจากตพวเมพอง มยหของนนจาอนานวยความสะดวกและสะอาด

Channels – ชชองทางการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวผชาน เพจ Facebook สพพอ TV และ 

YouTube 

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ เปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงพพกผชอนธรรมชาตจ

บรจสคทธฑ สคขภาพจจตดย ไดขรพบประสบการณฑกพบทางชคมชน เชชนกจจกรรมทางประเพณย วพฒนธรรม 

และวจถยชคมชน

Key Activities – การใหขบรจการลลกคขา จะมยเจขาหนขาทยพอนานวยความสะดวกและรพกษาความ

ปลอดภพย จพดโปรแกรมอาหารทของถจพนตามความตของการของลลกคขา มยกจจกรรมตามโปรแกรมทยพ

จพดใหขลลกคขา

Key Resources – ทรพพยากรทางธรรมชาตจทยพมยความอคดมสมบลรณฑ และความรชวมมพอของคนใน

ชคมชน ดขานการดลแลรพกษาความสะอาด และการถชายทอดวจถยชคมชน

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของ จะมยสนานพกงานการทชอง

เทยพยวและกยฬา จพงหวพดตรพง สนานพกงานเกษตร สนานพกงานพพฒนาชคมชน อนาเภอยชานตาขาว 

องคฑการบรจหารสชวนตนาบลโพรงจระเขขกนานพน ผลขใหญชบขาน และประชาชนในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 230 / 818



PS65021789 : วมงมะปรางตะลอนทมวรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาการตลาดผชานชชองทางออนไลนฑ Tiktok

Facebook Page

สรขางคจวอารฑโคขด สถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ ลงในปปายเสขนทางทชองเทยพยวในชคมชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพงมะปรางตะลอนทพวรฑ

รายละเอทยด : 1. มยการสรขางเพจของพพจนทยพทชองเทยพยวในตนาบล เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวเขขามา

เทยพยวในตนาบล 2. มยการตจดตพจงปปายแนะนนาเสขนทางการทชองเทยพยวตามสถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ 

ในตนาบล 3. มยการสรขางคจวอารฑโคขด เพพพอนนาเสนอขขอมลลแตชละพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.วพงมะปราง อ.วพงวจเศษ จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพงมะปรางตะลอนทพวรฑ

ออนไลนฑ : วพงมะปรางตะลอนทพวรฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจโครงการวพงมะปรางตะลอนทพวรฑ (Wang Maprang Talontour) เปปนการออกแบบรลป

แบบการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวซถพงในตนาบลวพงมะปราง มยสถานทยพทชอง

เทยพยวทยพหลากหลาย อะทจ วพด ซถพงเปปนวพดทยพผลขคนในตนาบลนพบถพอสพกการะ ศลนยฑการเรยยนรลขเศรษฐกจจ

พอเพยยง เปปนศลนยฑทยพนนาหลพกปรพญชาเศรษฐกจจพอเพยยงมาใชข เปปนศลนยฑในการเรยยนรลขของชาว

บขานในตนาบลและเปปนทยพศถกษาดลงานของหนชวยงานราชการทพจงภายในและภายนอกตนาบล อยก

สถานทยพหนถพงของตนาบลวพงมะปรางทยพมยความโดดเดชนในเรพพองของจคดชมวจวทยพมยทะเลหมอก และมย

เสขนทางศถกษาธรรมชาตจนพจนกพคพอวพงผาเมฆ และตลาดนพดชคมชน เปปนทยพจพบจชายใชขสอยของชาว

บขานในตนาบลวพงมะปรางและนพกทชองเทยพยวทยพเขขามา จากการพลดคคยปรถกษากพนระหวชางทยมงานพอ

จะสรคปไดขดพงนยจ 1. มยการสรขางเพจของพพจนทยพทชองเทยพยวในตนาบล เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวเขขามา

เทยพยวในตนาบล 2. มยการตจดตพจงปปายแนะนนาเสขนทางการทชองเทยพยวตามสถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ ใน

ตนาบล 3. มยการสรขางคจวอารฑโคขด เพพพอนนาเสนอขขอมลลแตชละพพจนทยพ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 231 / 818



PS65040126 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑนนนามมนหมดอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วางจนาหนชายสจนคขาผชานระบบ ONLINE

ปรพบปรคงรลปเเบบผลจตภพณฑฑเเละบรรจคภพณฑฑ

เพจพมมลลคชาใหขกพบตพวผลจตภพณฑฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนหมชองบขานนาเมพองเพชร

รายละเอทยด : นนจามพนหมชอง ผลจตจากสมคนไพรไทยจากธรรมชาตจ บรรเทาปวด ลดผพพนคพน วจง

เวยยนศยรษะ ลดอาการปวดจากแมลงสพตวฑกพดตชอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.นาเมพองเพชร อ.สจเกา จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จะมยการรชวมคจด รชวมพพฒนาผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑระหวชางกลคชมกพบหนชวยงานภาครพฐ เชชน 

มหาวจทยาลพย พพฒนาชคมชน องคฑการบรจหารสชวนทของถจพน เปปนตขน โดยจะมคชงเนขนทางกลคชมลลกคขา 

จคดเดชนของผลจตภพณฑฑ บรรจคภพณฑฑ ตลอดจนชชองทางการจนาหนชายทพจงทางออนไลนฑและออ

ฟไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,100

หนขา 232 / 818



PS65015620 : โครงการสรลางมสลคดาเพมทมผลมตภมณฑฑผลามมดยลอม ตนาบลลนาภสรา อนาเภอหลวยยอด จมงหวมดตรมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมและพพฒนาการนนาสยธรรมชาตจมาใชขแทนสยเคมย

อบรม Ecommerce

พพฒนา Packaging Design

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สยสพนมพดยขอม ลนาภลรา

รายละเอทยด : สจนคขาทยพจะผลจต ไดขแกช-เสพจอมพดยขอม เหมพองมรกตลนาภลรา - ผขาโพกหพว ลายมพด

ยขอม- กระเปปา ลายผขามพดยขอม รลปแบบการมพดยขอมทยพเปปนเอกลพกษณฑของลนาภลราทยพแปลกใหมช

ไมชเหมพอนทยพใด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ลนาภลรา อ.หขวยยอด จ.ตรพง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ :  บU2T ตนาบลลนาภลรา

ออนไลนฑ :  บU2T ตนาบลลนาภลรา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การนนาผขาทยพไมชใชขแลขวมารยไซเคจล ใหขเกจดเปปนผลจตภพณฑฑชจจนใหมช สยสพนทยพสดใส และลวดลายทยพไมชซนจา

ใคร เพพพอเพจพมมลลคชาใหขกพบสจนคขาชจจนนพจน และสรขางอาชยพใหขชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 15,900

หนขา 233 / 818



PS65025965 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศตนาบลทดาโสม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาเทคโนโลยยการสพพอสารสมพยใหมชมาใชขผลจตสพพอ และเผยแพรชผชานโซเชยยลมยเดยย

การทนาอจนโฟกราฟปก ดขวยโปรแกรม

การกนาหนดตนาแหนชงดขวยดาวเทยยมนนารชอง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สนคกใหขสคดแลขวหยคดทยพทชาโสม

รายละเอทยด : เปปนแพพกเกจบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทชาโสม อ.เขาสมจง จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สลพกทะเลสด

ออนไลนฑ : ทชาโสม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอโซเชยยลมยเดยย และทนาแพพกเกจทชองเทยพยวใหขนชาสนใจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 234 / 818



PS65005327 : บางพระ(ต)-การทดองเทททยวตนาบลบางพระ อนาเภอเมชองตราด จมงหวมดตราด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การถชายทอดองคฑความรลข หรพอเทคโนโลยยผลจตภพณฑฑหรพอบรจการ

การใชขสพพอออนไลนฑในการสชงเสรจมการทชองเทยพยว

การบรจหารจพดการทรพพยากรพพจนถจพนเพพพอสนพบสนคนการทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวตนาบลบางพระ อ.เมพองตราด จ.ตราด

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวตนาบลบางพระ อนาเภอบางพระ จพงหวพดตราด ชคมชนรพกษฑคลอง

บางพระ ในอดยตเคยเปปนทยพพบปะแลกเปลยพยนซพจอขายสจนคขาของคนหลายกลคชม ซถพงเปปนเสขนทาง

คมนาคมหลพกทยพบรรดาชาวเกาะจะลชองเรพอมาทางปากแมชนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.บางพระ อ.เมพองตราด จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวตนาบลบางพระ เปปนการทชองเทยพยวโดยชคมชนแบบบลรณาการ เนขนการทชองเทยพยว

เชจงสคขภาพ ตอบโจทยฑคนกลคชม silver age และกลคชมคนทพพวไป มยกจจกรรมเพพพอผชอนคลายสคขภาพ

จจต และการรพบประทานอาหารทยพมยประโยชนฑตชอสคขภาพ มยสพพอออนไลนฑในการสชงเสรจมการทชอง

เทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 235 / 818



PS65011763 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศตนาบลหลวยแรลง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอออนไลนฑในการสชงเสรจมการทชองเทยพยว

การบรจหารจพดการทรพพยากรพพจนถจพนเพพพอสนพบสนคนการทชองเทยพยว

การถชายทอดองคฑความรลข หรพอเทคโนโลยยผลจตภพณฑฑหรพอบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนเชจงนวพตวจถยตนาบลหขวยแรข

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวชคมชน1.กลคชมทชองเทยพยววจสาหกจจชคมชนบขานหขวยแรขง อบต.

หขวยแรขง2.จคด Check point OTOP นวพตวจถย3.จคดลงเรพอ4.จคดแปรรลปวจสาหกจจสพบปะรดและ

เทยยนหอม5.แกชงสามชพจน กจจกรรมทนาผขามพดยขอม ใบมพงคคด+เปลพอกมพงคคดทนานนจาพรจกเผา

สพบปะรดตราดสยทอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.หขวยแรขง อ.เมพองตราด จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทชองเทยพยวชคมชนเชจงนวพตวจถยตนาบลหขวยแรขง

1.ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลหขวยแรขง ผชานชชองทาง เพจเฟซบคบค Tiktok  สถานยวจทยค

ชคมชนตราด 

2.จพดทนาปปายบอกทาง แหลชงทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65009948 : เดมนวมทงเพชทอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบการรพบสมพครเขขารชวมกจจกรรมผชาน google form และ google sheet

โปรโมท facebook instagram tiktok twitter และโปสเตอรฑประชาสพมพพนธฑ

ใชขโปรแกรมและแอปพลจเคชพน ในการสรขางสพพอโปรโมท

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เดจนวจพงเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : เปปนกจจกรรมเดจนวจพงเพพพอสคขภาพ เพพพอสชงเสรจมสคขภาพ สชงเสรจมการทชองเทยพยว

ของตนาบล และสานสพมพพนธฑระหวชางประเทศไทย-กพมพลชาใหขมยความสพมพพนธฑทยพดยเพจพมมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.แหลมกลพด อ.เมพองตราด จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมผลขเขขารชวมกจจกรรมเปปนกลคชมเดพก เยาวชน และประชาชนชาวไทย-

กพมพลชา

Costomer Relationships –เชจญชวนใหขมาทชองเทยพยวและสชงเสรจมสคขภาพ รวมไปถถงการสาน

สพมพพนธฑระหวชางไทยกพบกพมพลชาใหขมยความสพมพพนธฑทยพดยเพจพมมากขถจน

Channels –Facebook Instagram Twitter TikTok และปปายประชาสพมพพนธฑกจจกรรม

Value Propositions – เพพพอสชงเสรจมสคขภาพใหขมยการออกกนาลพงกายอยชางตชอเนพพอง ประชา

สพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวของตนาบลแหลมกลพด และสานสพมพพนธฑระหวชางไทยกพบกพมพลชา

Key Activities – จพดกจจกรรมเดจนวจพงเพพพอสคขภาพและสานสพมพพนธฑระหวชางไทยกพมพลชา

Key Resources – ลพกษณะทางภลมจศาสตรฑของตนาบลเปปนพพจนทยพตจดชายแดนไทยกพมพลชา 

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในการจพดกจจกรรมประกอบ

ไปดขวย องคฑการบรจหารสชวนตนาบลแหลมกลพด ชมรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวโดยชคมชนตนาบล

แหลมกลพด องคฑการบรจหารสชวนจพงหวพดตราด อนาเภอเมพองตราด อาสาสมพครกลขภพย และ

มหาวจทยาลพยบลรพา วจทยาเขตจพนทบครย

Cost Structure – คชาจพดกจจกรรม

Revenue Streams – ผลขเขขารชวมโครงการมยสคขภาพทยพดยและมยการออกกนาลพงการอยชางตชอเนพพอง 

สชงเสรจมใหขแหลชงทชองเทยพยวของตนาบลแหลมกลพดเปปนทยพรลขจพกของนพกเทยพยวเพจพมมากขถจน อยกทพจง

ประชาชนชาวไทยและกพมพลชามยความสพมพพนธฑทยพดยเพจพมมากขถจน

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65011941 : ทดองเทททยวชชมชนแหลมกลมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถชายภาพและวจดยโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว

สรขางเพจ facebook instagram tiktok และ twitter

ใชขแอปพจเคชพพนสนาหรพบการแตชงภาพและตพดตชอวจดยโอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนแหลมกลพด

รายละเอทยด : ทนา content โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ วพฒนธรรม และวจถยชยวจต

ในชคมชน ผชาน social media

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.แหลมกลพด อ.เมพองตราด จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยวทพจงชาวไทยและตชางชาตจ นพกเรยยนนพก

ศถกษา 

Costomer Relationships – เชจญชวนผลขคนใหขมาเทยพยวและศถกษาวจถยชยวจตชคมชน

Channels – ประชาสพมพพนธฑผชาน Facebook Instagram Twitter และ TikTok

Value Propositions - เปปนการประชาสพมพพนธฑสถานทยพเทยพยวทางธรรมชาตจ วพฒนธรรม วจถยชยวจต

ชคมชนในตนาบลแหลมกลพดใหขเปปนทยพรลขจพก ผลขทยพมาทชองเทยพยวกพจะพบกพบประสบการณฑแปลกใหมช ไดข

เรยยนรลขวจถยชยวจตชคมชน อยกทพจงยพงสรขางรายไดขใหขแกชชคมชนอยกดขวย

Key Activities - สรขาง content โปรโมทผชานสพพอ Social media จะทนาการสรขาง content และ

โปรโมทอยชางตชอเนพพองทคกสพปดาหฑ

Key Resources – ทรพพยากรในการทนา content โปรโมท คพอความรลขทางวพฒนธรรม สถานทยพ

ทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ ภลมจปปญญาชาวบขาน และวพฒนธรรมอาหาร ซถพงเปปนทรพพยากรทยพมยอยลชใน

ชคมชนอยลชแลขว 

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในการทนา content โปรโม

ทแหลชงทชองเทยพยวชคมชน ไดขแกช องคฑการบรจหารสชวนตนาบลแหลมกลพด ผลขนนาชคมชนตนาบลแหลม

กลพด ชมรมทชองเทยพยวตนาบลแหลมกลพด และมหาวจทยาลพยบลรพา วจทยาเขตจพนทบครย

Cost Structure – ตขนทคนจะประกอบไปดขวย คชาเดจนทางเพพพอทนา content และ คชาอาหารสนาหรพบ

ทนา content

Revenue Streams – ชคมชนมยรายไดขจากการโปรโมทในแงชของสจนคขาและบรจการ นพกทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65016803 : การพมฒนาการทดองเทททยวชชมชนแหลมงอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนา จคดเชพคอจน วยดจโอ รลปภาพ และคอนเทนตฑตชาง ๆ

พพฒนา Packaging Design ของการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวและของฝากทของถจพน

กลคชมลลกคขาในพพจนทยพ พพจนทยพใกลขเคยยง และบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชคมชนบขานยายมชอม

รายละเอทยด : แพพคเกจทชองเทยพยวชคมชนบขานยายมชอม ทยพนพกทชองเทยพยวจะไดขสพมผพสใน1วพน เชชน 

ชมธรรมชาตจหาดทรายดนา วจถยชยวจตชคมชนประมง กจจกรรมปลชอยแมงดาทะเล/ปลชอยปลไขช

นอกกระดอง ชมมพสยจดนลรลขลการยมใสชชคดอจสลามถชายรลป ขถจนหออาซาน ชมวจวทะเลแหลมงอบ 

และกจจกรรมอยกมากมาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนฟฟจ นฟลอาชยพ บขานยายมชอม

ออนไลนฑ : บขานยายมชอม ชคมชนสคดแผชนดจน จพงหวพดตราด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยวทพพวไป ไมชจนากพดเพศ ไมชจนากพดอายค 

Customer Relationships - เปปนตจดตามผลตอบรพบหรพอ feedback ของลลกคขา วชาสพพอ

ประชาสพมพพนธฑทยพไดขจพดทนาขถจนสามารถดถงดลดทนาใหขลลกคขาสนใจมากเพยยงใด

Channels - ประชาสพมพพนธฑหลพกผชาน Facebook บขานยายมชอม จคดเชพคอจน และวจดยโอแนะนนา

การทชองเทยพยวชคมชน

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอการไดขทชองเทยพยวในวจถยชคมชนและ

ธรรมชาตจ การพพกผชอน การไดขทนากจจกรรมรชวมกพบครอบครพว 

Key Activities - กระบวนการผลจต เรจพมจากการรวบรวมจคดเชพคอจนทยพโดดเดชนและนชาสนใจ 

จากนพจนรวบรวมกจจการตชาง ๆ ในพพจนทยพเชชนรขานคขา คาเฟป ฯลฯ

Key Resources - ทรพพยากรหลพก คพอ ทรพพยากรธรรมชาตจทยพมยอยลชแลขว สจพงแวดลขอม สถานทยพ

สนาคพญทางศาสนาและวพฒนธรรม

Key Partners - ผลขใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ คพอ องคฑการบรจหารสชวนตนาบล

แหลมงอบ เทศบาลตนาบลแหลมงอบ ประชาชน คณะอาจารยฑ มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

Cost Structure - ตขนทคนประกอบไปดขวย คชาวพตถคดจบ คชาแรงงาน คชาการตลาดและคชา

สาธารณลปโภคตชาง ๆ

Revenue Streams - รายไดขจากการทนาธครกจจ จะไดขจากการทยพมยนพกทชองเทยพยวเขขามาในพพจนทยพ

จะทนาใหขเศรษฐกจจทของถจพนไดขเกจดการขยพบตพวและฟฟจ นตพว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 239 / 818



PS65049126 : การอบรมการใชลสชทอออนไลนฑเพชทอประชาสมมพมนธฑชชมชนแหลมงอบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สถานทยพประชคม เปปนหของทยพประกอบไปดขวยอคปกรณฑอจเลพกทรอนจกซฑ

อบรมอยคอมเมจรฑซ เพจ facebook และสพพอสารสนเทศ

กลคชมลลกคขาในพพจนทยพ พพจนทยพใกลขเคยยง และบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชคมชนบขานยายมชอม

รายละเอทยด : จพดทนาเพจประชาสพมพพนธฑ"บขานยายมชอม"ถชายทอดการใชขงานในรลปแบบ

โครงการอบรมเชจงปฏจบพตจการชชองทางทางการใชขสพพอออนไลนฑเพพพอการเผยแพรชและประชา

สพมพพนธฑการทชองเทยพยวเพพพอทนาใหขชาวบขานในชคมชนสามารถนนาชชองนยจสรขางรายไดขและอาชยพแกช

ตนเองไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนฟฟจ นฟลอาชยพ บขานยายมชอม

ออนไลนฑ : บขานยายมชอม ชคมชนสคดแผชนดจน จพงหวพดตราด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment = กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยวทพพวไป ไมชจนากพดเพศ ไมชจนากพดอายค 

Customer Relationships = ตจดตามผลตอบรพบหรพอ feedback ของลลกคขา วชาการบรจการ

ของเพจเปปนทยพนชาประทพบใจหรพอไมช 

Channels = ประชาสพมพพนธฑหลพกผชาน Facebook บขานยายมชอม ผชานขขอความ รลปภาพ 

วจดยโอแนะนนาการทชองเทยพยวชคมชน และคอนเทนตฑอพพน ๆ

Value Propositions = คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอความประทพบใจของการบรจการทยพสะดวก  

สามารถเขขาถถงไดขงชายเพยยงแคชตจดตชอสอบถามทางเพจ Facebook

Key Activities = กระบวนการผลจต โดยการอบรมใชขสพพอออนไลนฑ การทนาเพจ Facebook 

เพพพอทนาใหขชาวบขานสามารถนนาชชองนยจสรขางรายไดขและอาชยพแกชตนเองไดข

Key Resources = ขขอมลลความรลขเกยพยวกพบการใชขเทคโนโลยยสารสนเทศ อจนเตอรฑเนพต สมาชจก

ในชคมชนชชวย

โปรโมทและพพฒนาตชอยอดไดข

Key Partners = ผลขใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ องคฑการบรจหารสชวนตนาบล

แหลมงอบ เทศบาลตนาบลแหลมงอบ ประชาชน คณะอาจารยฑ มหาวจทยาลพยราชภพฏรนาไพพรรณย

Cost Structure = ตขนทคนประกอบไปดขวย คชาแรงงาน และคชาสาธารณลปโภคตชาง ๆ 

Revenue Streams = รายไดขจากการทนาเพจ Facebook ไดขจากการมยนพกทชองเทยพยวเขขามา

ในพพจนทยพและ

ขายสจนคขาผชานชชองทางออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 240 / 818



PS65012048 : U2T for BCG ตนาบลสมอโคน อนาเภอบลานตาก จมงหวมดตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Smartphone

Social Media Platform

อคปกรณฑทนาความสะอาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตามรอยเสขนทางธรรมและชพพนชมธรรมชาตจ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวและกจจกรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.สมอโคน อ.บขานตาก จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ดารจพดทนากจจกรรมการอบรม เปปนเพยยงแคชจคดเรจพมตขนของการพพฒนาและฟฟจ นฟลพพจนทยพของตนาบล

สมอโคน ใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวและเปปนพพจนทยพทยพสนาคพญกพบประชาชน ทยพสามารถชชวยใหขประชาชน

สามารถสรขางรายไดขเพจพมจากพพจนทยพดพงกลชาวไดข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 45,000

หนขา 241 / 818



PS65002785 : การพมฒนายกระดมบยาหมดองเอวนยชด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลข นนาหญขาเอพนยพดทพจงใบ ตขน และราก ทยพขถจนตามธรรมชาตในทของถจพนมาเปปนสชวนผสม

ในยาหมชอง

เทคโนโลยย  ไมชมย

นวพตกรรม ตลพบอลลมจเนยยมจะมยพลพงในเชจงสชงเสรจมการตลาดและสรขางความแตกตชางและดล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมชองเอพนยพด

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑยาหมชองสมคนไพร ตรา ยาหมชองเอพนยพด เปปนผลจตภพณฑฑทยพมยคคณภาพ 

ผลจตตามหลพกภลมจปปญญา มยคคณสมบพตจ ทยพโดดเดชนเฉพาะสรรพคคณของหญขาเอพนยพด ทยพชคมชน

ไดขนนามาเปปนสชวนประกอบหลพกนพจน สชงผลใหขออกฤทธจดทางยาไดขเรพว เปปนทยพพถงพอใจแกชผลขใชข

อยชางยจพง โดยมย ขนาด 15 กรพม ราคา 30 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โรงพยาบาลพบพระ ทยพอยลช 245 ตนาบลพบพระ อนาเภอพบพระ จพงหวพดตาก 63160 

เบอรฑ 055 569 211  ,  รขานเปรมชพยมารฑเกต ทยพอยลช 404 หมลชทยพ 3 ต.พบพระ อ.พบพระ อนาเภอพบ

พระ 63160 เบอรฑ 081 707 4505 ,  รขานยายปอง ทยพอยลช 22  หมลชทยพ 7 ตนาบลพบพระ  อนาเภอพบพระ  

จพงหวพดตาก  63160 เบอรฑ 082-1692015  , รขานเสบยยงปคณณฑ (รขานปปานจด) ทยพอยลช 84  หมลชทยพ 7 

ตนาบลพบพระ  อนาเภอพบพระ  จพงหวพดตาก  63160                                        เบอรฑ 087-8417086

ออนไลนฑ : ยาหมชองเอพนยพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑใหขมยความโดชนเดชน นชาสนใจ เพจพมขขอมลลผลจตภพณฑฑ กระจายสจนคขาไปตาม 

สถานพยาบาล รขานขายยารขานสะดวกซพจอตามตลาดในชคมชนและพพจนทยพใกลขเคยยง โฆษณาประชา

สพมพพนธฑโดยใชขสพพอและชชองทางตชางๆรวมไปถถงชชองทางออนไลนฑ เชชน Facebook Shopee

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,500

หนขา 242 / 818



PS65004641 : U2T for BCG ตนาบล เชทยงเงมน อนาเภอ เมชอง จมงหวมด ตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

application

Facebook

Instagram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ในปปจจคบพนสพงคมออนไลนฑชชวยใหขมนคษยฑเขขาถถงสจนคขา บรจการและแหลชงทชองเทยพยว

ตชาง ๆ เนพพองจากทางชคมชนมยแหลชงทชองเทยพยวทยพนชาสนใจหลายแหชง ซถพงสามารถสรขางรายไดขใหข

แกชชคมชน คณะผลขจพดทนาจถงเสนอโครงการอบรมผลขนนาทชองเทยพยวแลประชาสพมพพนธฑแหลชงทชอง

เทยพยวในชคม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.เชยยงเงจน อ.เมพองตาก จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- กลยคทธฑการตลาด (4P’s) สถานทยพทชองเทยพยว (วพดชพยชนะสงคราม)

1. กลยคทธฑดขานผลจตภพณฑฑ (Product)

     มยการพพฒนาและสชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยว ใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน ในดขานการบรจการ ภาพ

ลพกษณฑของสถานทยพทชองเทยพยว ควบคลชไปกพบการอนครพกษฑวพฒนธรรมทยพดยงาม ธรรมชาตจสจพงแวดลขอม 

รพกษาสจพงทยพมยอยลชและปรพบปรคงบลรณะสถานทยพ พพฒนาดขานการใหขบรจการ เชชน การมยมนคษยฑสพมพพนธฑทยพ

ดย การใหขบรจการนพกทชองเทยพยวอยชางเตพมทยพและเปปนมจตร ยจจมแยขมแจชมใส มยเจขาหนขาทยพคอยใหขบรจการ

และใหขขขอมลลความรลขเพจพมเตจมเกยพยวกพบสถานทยพ อยกทพจงมยการอนานวยความสะดวกใหขผลขทยพมาทชองเทยพยว 

เชชน สถานทยพจอดรถ หของนนจา รขานคขา และรขานอาหารใหขเพยยงพอตชอนพกทชองเทยพยว

2. กลยคทธฑดขานราคา (Price)

      ดขานราคาสถานทยพทชองเทยพยวตนาบลเชยยงเงจน มยการเกพบคชาบรจการในราคาทยพเหมาะสมเพพพอนนาไป

พพฒนาและซชอมแซมสถานทยพทชองเทยพยว ทยพใหขบรจการใหขนพกทชองเทยพยวความเหมาะสมของราคาตชอ

คชาบรจการ มยการระบครายละเอยยดของราคาสจนคขาและบรจการอยชางชพดเจน

3. กลยคทธฑดขานชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place)

     ดขานชชองทางการจพดจนาหนชายปปญหาพยพพบ การใหขบรจการตอบขขอซพกถามและการใหขขขอมลล

ความรลขเพจพมเตจมแหลชงทชองเทยพยว และชชองทางการบรจการ เพจพมการชนาระเงจนสจนคขาบรจการทยพ

สะดวกรวดเรพว ทพนสมพย 

4. กลยคทธฑดขานการสพพอสารทางการตลาด (IMC)

     มยการทนางานรชวมกพบองคฑการบรจหารสชวนตนาบลใหขมยการจพดกจจกรรมเพพพอสชงเสรจมการทชอง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65004580 : U2T for BCG ตนาบลแมดทลอ อนาเภอเมชอง จมงหวมดตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

CMS: Content Management System

โปรโมทและโฆษณาประชาสพมพพนธฑ โดยผชานเวพบแอปพลจเคชพนตชางๆ

จพดทนาแผนทยพสถานทยพทชองเทยพยวตนาบลแมชทขอผชานทางโปรแกรม Canva

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Travel To Tak Mae Tho

รายละเอทยด : แพลตฟอรฑมสชงเสรจมการทชอง

เทยพยวhttps://drive.google.com/fle/d/1omKLCBbK6xmt9Cdupye1yt3JWMx_I-3o/

view?usp=sharing

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.แมชทขอ อ.เมพองตาก จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลแมชทขอมยแหลชงทชองเทยพยวแตชยพงขาดการประชาสพมพพนธฑเกยพยวกพบแหลชงทชองเทยพยว จถงจพดทนา

สพพอออนไลนฑ และขขอมลลของสถานทยพทชองเทยพยว แพลตฟอรฑมบอกเสขนทางทยพชพดเจนเพพพอสะดวกใน

การเดจนทาง ตจดปปายแสดงราคาอยชางชพดเจนทนาใหขผลขใชขบรจการตพดสจนใจไดขอยชางงชายขถจน ใหขเกจด

การสรขางรายไดขใหขกพบชคมชนและทนาใหขสถานทยพทชองเทยพยวของตนาบลแมชทขอเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 100,000
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PS65003690 : U2T For BCG ตนาบลระแหง อนาเภอเมชองตาก จมงหวมดตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางเพจเพพพอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวตนาบลระแหง

สรขางแผนทยพตนาบลระแหง บอกตนาแหนชงสถานทยพสนาคพญรวมถถงรขานอาหาร คาเฟป ทยพนชาสนใจ 

เพพพอใหขทคกคนเขขาใจไดขมากขถจน

อบรมเชจงปฏจบพตจการผลขนนาเทยพยวชคมชน และอบรมเชจงปฏจบพตจการประชาสพมพพนธฑแหลชงทชอง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ในปปจจคบพนสพงคมออนไลนฑชชวยใหขมนคษยฑเขขาถถงสจนคขา บรจการและแหลชงทชองเทยพยว

ตชางๆเนพพองจากทางชคมชนมยแหลชงทชองเทยพยวทยพนชาสนใจหลายแหชง ซถพงสามารถสรขางรายไดขใหข

แกชชคมชน ทยมงานU2Tจถงนนาเสนอโครงการอบรมผลขนนาทชองเทยพยวและประชาสพมพพนธฑแหลชงทชอง

เทยพยวในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.ระแหง อ.เมพองตาก จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในทคกภลมจภาคทพพวประเทศ ไมชจนากพด

เพศ โดยมยสชวนมากมยอายคตพจงแตช 15 ปป ขถจนไป ประชาชนทยพอาศพยอยลชในจพงหวพดตากและกลคชมนพกทชอง

เทยพยวทยพมาจากตชางจพงหวพดทยพตของการมาทชองเทยพยวภายในตนาบลระแหง

Customer Relationships – การตอบคนาถามการมยปฎจสพมพพนธฑกพบลลกคขา การกลชาวทพกทาย ยจจม

แยขมเปปนสรขางมจตรไมตรยทยพดยรวมถถงการตอบคนาถามสพพอสารผชานชชองทางออนไลนฑ

Channels – ผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน เพจ Facebook Line และเบอรฑโทรศพพทฑ 

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ สถานทยพทชองเทยพยวทยพมยความสวยงาม โดดเดชน

เปปนเอกลพกษณฑเฉพาะและมยรขานอาหารทยพหลากหลายใหขเลพอกรพบประทาน

Key Activities - การทนาความสะอาดสถานทยพทชองเทยพยวไมชใหขมยเศษขยะหรพอสจพงปฏจกลลเนพพองจากผลข

ทยพมาทชองเทยพยวตของการถชายภาพความสวยงาม มยการซชอมบนารคงปรพบปรคงหรพอฟฟจ นฟลสถานทยพทชอง

เทยพยวนพจนๆใหขคงสภาพทยพดลดยตลอดไป นอกจากนยจรขานคขาหรพอรขานอาหารรพกษาความสะอาดและใชข

วพตถคดจบทยพสดใหมชในการปรคงอาหาร รพบฟปงคนาตจชมของลลกคขาแลขวนนามาปรพบปรคงแกขไข

Key Resources - แรงงานภายในทของถจพน เงจนทคน สพพอโฆษณา สถานทยพสวยงาม ธรรมชาตจ

สนาหรพบการถชายรลปและคจวอารฑโคขด

Key Partners – คลชคขาสนาคพญ คพอ รขานคขาขายของฝากหรพอผลขประกอบการทยพเปปดธครกจจรขาน

อาหาร รขานเครพพองดพพม

Cost Structure – คชาใชขจชาย คพอ ตขนทคนการตลาดออนไลนฑ

Revenue Streams – วจธยการหารายไดขเพจพม คพอ โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65004929 : แพลทฟอรฑมนนาเสนอจชดเดดนในตนาบลหมวเดทยดผดานเววบแอปพลมเคชมน TTT: Travel to Tak

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

CMS: Content Management System

Wordpress Framework

https, SSL

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : TTT: Travel to Tak (Web Application)

รายละเอทยด : แพลทฟอรฑมนนาเสนอจคดเดชนในตนาบลหพวเดยยดผชานเวพบแอปพลจเคชพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.หพวเดยยด อ.เมพองตาก จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Business Model Canvas

1. ลลกคขา (Customer Segments—CS) ผลขซพจอสจนคขาหรพอบรจการ

• นพกทชองเทยพยวเพศชายและเพศหญจง อายคตพจงแตช 16 ถถง 45 ปป

2. คคณคชา (Value Propositions—VP) จคดขายของสจนคขา หรพอ บรจการนพจน

• เปปนแหลชงขขอมลลสนาหรพบนพกทชองเทยพยวเพพพอแนะนนาประวพตจความเปปนมา, รขานอาหาร, และสถาน

ทยพทชองเทยพยวในตนาบลหพวเดยยด

3. ชชองทาง (Channels—CH) วจธยในการสพพอสารไปถถงลลกคขา

• ชชองทางออนไลนฑ – ประชาสพมพพนธฑผชานเวพบแอปพลจชพพนทยพคณะทนางานพพฒนาขถจนใหมช

4. ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา (Customer Relationships—CR) วจธยในการรพกษาลลกคขาเดจม

• คนในพพจนทยพมยความรลขและความเขขาใจเกยพยวกพบเนพจอหาในเวพบแอปพลจเคชพนแลขว สามารถใชขเวพบ

แอปพลจเคชพนดพงกลชาวเสรจมความเขขาใจของตนและชชวยประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางสพพอสารออ

นไลนฑของตนไดข

5. กระแสรายไดข (Revenue Streams—RS) รายไดขของธครกจจนยจ

• เปปนแหลชงประชาสพมพพนธฑตนาบลหพวเดยยด สนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาเยยพยมชมและเลพอกซพจอ

สจนคขาและบรจการในตนาบลหพวเดยยดมากขถจนสชงผลใหขเศรษฐกจจภายในชคมชนเตจบโตขถจน

6. ทรพพยากรหลพก (Key Resources—KR) สจพงทยพตของมยในการดนาเนจนธครกจจ

• แรงงานคนในการจพดทนาและดลแลเวพบไซตฑ

• พพจนทยพเกพบขขอมลลของเวพบไซตฑ (Hosting) และชพพอเวพบไซตฑ (Domain Name)

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65008105 : โครงการสดงเสรมมและพมฒนาพมพมธภมณฑฑนครแมดสอดและแหลดงทดองเทททยวชชมชนตนาบลแมดสอด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

 พ พคลจปวจดยโอ สชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชน

การใชขเทคโนโลยยประยคกตฑใชข, และการจพดทนาพจพจธภพณฑฑเสมพอน

สพพอประชาสพมพพนธฑองคฑความรลข ตจดไวขในพจพจธภพณฑฑนครแมชสอด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการสชงเสรจมและพพฒนาพจพจธภพณฑฑนครแมชสอดและแหลชงทชอง

เทยพยวชคมชนตนาบลแมชสอด

รายละเอทยด : สชงเสรจมและพพฒนาพจพจธภพณฑฑและแหลชงทชองเทยพยวใหขสอดคลของกพบ Creative 

Economy Tourism/Cultural Heritage โดยจพดกจจกรรมพพฒนาสถานทยพและอบรมเชจง

ปฏจบพตจการจพดทนาพจภพณฑฑเสมพอน Metaverse  สรขางสพพอลง you tube กจจกรรม Walk Rally 

เพพพอประชาสพมพพนธฑพจพจธภพณฑฑนครแมชสอดและหของสมคดเฉลจมพระเกยยรตจใหขเปปนทยพรลขจพกมาก

ยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 2 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.แมชสอด อ.แมชสอด จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พจพจธภพณฑฑนครแมชสอดและหของสมคดเฉลจมพระเกยยรตจสมเดพจพระเทพรพตนราชสคดา 

ฯ

ออนไลนฑ : พจพจธภพณฑฑนครแมชสอดและหของสมคดเฉลจมพระเกยยรตจ ฯ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการสชงเสรจมพพฒนาพจพจธภพณฑฑนครแมชสอดและแหลชงทชองเทยพยวชคมชนตนาบลแมชสอดไดขมย

การพพฒนาสถานทยพและสพพอประชา

สพมพพนธฑใหขนพกทชองเทยพยวไดขเขขาชมพจพจธภพณฑฑนครแมชสอดแหลชงเรยยนรลขขององคฑความรลขตชาง ๆ 

นอกจากนยจไดขมยการลงสพพอประชาสพมพพนธฑออนไลนฑใหขประชาชนรพบทราบขชาวสารของการพพฒนา

นยจใหขแพรชหลายยจพงขถจนโดยไดขมยการประชาสพมพพนธฑตชาง ๆ  เชชน สถานทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพ  รขาน

อาหาร รขานคขาตชางๆ สชงผลใหขมยนพกทชองเทยพยวเขขามาในอนาเภอแมชสอดมากขถจนและมยการซพจอสจนคขา

และบรจการสชงผลใหขเศรษฐกจจของพพจนทยพมยรายไดขสลงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0
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PS65006511 : U2T for BCG ตนาบลสามเงา อนาเภอสามเงา จมงหวมดตาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ, สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

การนนาเวพบไซตฑเขขามาโปรโมทเพจการทชองเทยพยว

ใชขรถรางนนาเทยพยวเยยพชยมชมภายในเขพพอนแทนการเดจนเทขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพคเกจทชองเทยพยวตนาบลสามเงา

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยวตนาบลสามเงา  เปปนแพคเกจแบบ one day trip เปปนการ

ทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑทยพจะพาไปชมความงดความ และสถาปปตยกรรมของวพดตชางๆ  ทยพมยความ

เปปนมายาวนาน และเกยพยวขของกพบประวพตจศาสตรฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลสามเงา อนาเภอสามเงา จพงหวพดตากมยแหลชงทชองเทยพยวมากมาย เชชน แหลชงทชองเทยพยวทาง

ประวพตจศาสตรฑ แหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ และแหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม เปปนตขน โดยมย

พพจนทยพตจดกพบเขพพอนภลมจพลทยพเปปนอยกหนถพงสถานทยพทชองเทยพยวทยพเปปนเอกลพกษณฑของชาวจพงหวพดตาก 

โดยจะมยนพกทชองเทยพยวทพจงใน และตชางจพงหวพดแวะเขขามาเทยพยวทยพเขพพอนภลมจพลเปปนจนานวนมาก ซถพง

แผนธครกจจการพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวเชพพอมโยงผลจตภพณฑฑตนาบลสามเงาในครพจงนยจจะนนา

เสนอแหลชงทชองเทยพยวตชางๆ ในลพกษณะของเสขนทางการทชองเทยพยว (Travel Route) เชพพอมโยงกพบ

ผลจตภพณฑฑทยพมยจนาหนชายอยลชในแหลชงทชองเทยพยวตชางๆ เพพพอสรขางรายไดขใหขแกชคนในชคมชน รวมทพจงยพง

มยการจพดทนาโปรแกรมการทชองเทยพยวขถจนทพจงในรลปแบบ One Day Trip และแบบ 2 วพน 1 คพน เพพพอ

สรขางความหลากหลายในโปรแกรมการทชองเทยพยวอยกดขวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 4,990

หนขา 248 / 818



PS65014612 : จชดเชวคอมนของดทชชมน ตนาบลแมดจมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

จพดทนาสพพอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑ

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จคดเชพดอจนของดยชคมชน ตนาบลแมชจพน

รายละเอทยด : การถชายทอดเรพพองราวของดยของชคมชนผชาน platform social media อาทจ 

facebook

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.แมชจพน อ.อคขมผาง จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตนาบลแมชจพน อนาเภออคขมผาง จพงหวพดตาก

ออนไลนฑ : U2t for bcg ตนาบลแมชจพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศถกษารวบรวมขขอมลล จพดทนาเฟสบคบคแฟนเพจ ออกแบบคอนเทนตฑและรลปภาพเพพพอโปรโมท

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65002510 : โครงการพมฒนาการทดองเทททยวชชมชนอชลมผาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รลปแบบการทชองเทยพยงเชจงธรรมชาตจ

แผนทยพและเสขนทางการทชองเทยพยว

การตขอนรพบนพกทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมทชองเทยพยว “ฮลกวชาไดข เมพองพพนโคขง”

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยว“ฮลกวชาไดขเมพองพพนโคขง”จะนนาเสนอการทชองเทยพยววจถยใหมช

ผชานชชองทาง PageFacebook, YouTubeChanel“ ฮลกวชาไดขเมพองพพนโคขง” โดยจะแสดงถถง

คอนเทนทยพกจนทยพเทยพยวทยพพพกเมพองอคขมผางและมย "Mascot ฮลกวชาไดข" เปปนสพญลพกษณฑจคด

เชพคpoint เพพพอสชงเสรจมใหขเกจดการทชองเทยพยวในชคมชนสรขางรายไดขใหขกพบสถานทยพพพกรขาน

อาหารสถานทยพทชองเทยพยวโดยผชานโปรแกรมการทชองเทยพยว “ฮลกวชาไดขเมพองพพนโคขง”

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏกนาแพงเพชร

ต.อคขมผาง อ.อคขมผาง จ.ตาก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นายภลมจรวจชญฑ โชตจธนวพฒนฑชพย 749 ม.1 ต.อคขมผาง อ.อคขมผาง ตาก 63170 

T.0984561914

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทางทยมU2Tอคขมผางไดขเหพนความสนาคพญของสถานทยพตชางๆในอนาเภออคขมผางจถงไดขมยการจพดทนา

โปรแกรมทชองเทยพยว“ฮลกวชาไดขเมพองพพนโคขง”ซถพงเปปนโปรแกรมทยพจะโปรโมทและนนาเสนอสถานทยพกจน 

ทยพพพก ทยพเทยพยว ในอนาเภออคขมผาง โดยการนนาตพว Mascot ฮลกวชาไดข ซถพงเปปนสพญลพกษณฑใหมชทยพสนาคพญ

ในการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว อนาเภออคขมผาง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 100,000

หนขา 250 / 818



PS65006482 : ไมลกวาดดอกหญลา เกาะโพธมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑ (Solf case)

การทนาสกรยนลายทยพออกแบบ (Screening Technology)

การสรขางเรพพองเลชา (Stories Telling) การใชขภลมจปปญญาทของถจพน จ.นครนายก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไมขกวาดดอกหญขา เกาะโพธจด

รายละเอทยด : การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ (Soft Case) เปปนถคงแบบมยหลสนาหรพบแขวน ในการหคขมไมข

กวาด เพพพอลดการหลคดรชวงของดอกไมขกวาดตอนสชงมอบไปยพงผลขใชขงาน การลดขยะ นนากลพบ

การใชขใหมช (Zero Wasted) เปปนของฝากสนาหรพบคนทยพรพกงานฝปมพอในการใชขไมขกวาดดอกหญขา

ภลมจปปญญาชาวชาวเกาะโพธจด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.เกาะโพธจด อ.ปากพลย จ.นครนายก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : shoppee.co.th/kohbodhishop

ออนไลนฑ : U2T ไมขกวาดดอกหญขา ต.เกาะโพธจด นครนายก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ไมขกวาดดอกหญขา เกาะโพธจด การทนาแผนการตลาด

1. การออกแบบพพฒนาบรรจคภพณฑฑ (Soft Case) 

"ซองเกพบไมขกวาด" ทยพทนาจากผขาและสกรยนลายผขาประจนาถจพน จ.นครนายก ลายดอกสคพรรณจการฑ 

เพพพอสรขางความโดดเดชน "ทของถจพนนจยม"

2. ชชองทางการจพดจนาหนชาย 

เพจพมชชองทางออนไลนฑ มาเพพพอสรขางความสะดวกสบายใหขสามารถขายไดขทพจงวพนจากผลขขาย และ

ซพจอไดขทพจงวพนจากผลขซพจอ และงชายตชอการสพพงจองผชานตพวแทนทคกชชองทาง สะดวกตชอการนพบสตบอก

สจนคขา

3. รายไดข 

คจดโครงสรขางรายไดขขถจนมาใหมช และแบชงปปนรายไดขตชอผลขผลจตโดยการบวกคชานวพตกรรมทยพสรขาง

ขถจน และกนาไรจากยอดขายใหขทคกคนในโครงการมยกนาลพงใจในการทนา และสามารถตรวจสอบยอด

ขายไดขทคกวพนในระบบออนไลนฑแลบะหนขารขาน

4.การประชาสพมพพนธฑ 

คจดคอนเทขนทฑการประชาสพมพพนธฑและการสรขางอพตลพกษณฑขถจน เพพพอกระตคขนใหขผลขซพจอทราบถถงคคณคชา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,800

หนขา 251 / 818



PS65025697 : การทดองเทททยวอยดางรมบผมดชอบขมบเคลชทอนดลวยชชมชนมทสดวนรดวม และBCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเกพบรวบรวมสถจตจนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาทชองเทยพยว/เยยพยมเยพอน ชคมชน ทชองเทยพยวเชจงสรขาง

สรรค ผชานรหพส QR Code

วจธยการหรพอขพจนตอนของการจองบรจการการทชองเทยพยว

การประเมจนผลความพถงพอใจของนพกทชองเทยพยวทยพมาเยยพยมเยพอนชคมชน ทชองเทยพยว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวอยชางรพบผจดชอบขพบเคลพพอนดขวยชคมชนมยสชวนรชวม 

และBCG

รายละเอทยด : รายการทชองเทยพยวและกจจกรรมการทชองเทยพยวอยชางรพบผจดชอบบนฐานBCG

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.หนองแสง อ.ปากพลย จ.นครนายก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การจพดทนาแผนธครกจจการทชองเทยพยวอยชางรพบผจดชอบขพบเคลพพอนดขวยชคมชนมยสชวนรชวมและBCG 

ออกแบบรายการนนาเทยพยว

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 252 / 818



PS65028163 : กระยาสารท ออลเวยฑยสนทดทสอทท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาแพจเกจทยพมยความทพนสมพยเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

การพพฒนาโดยใชขภลมจปปญญาชาวบขานและสชวนผสมของความทพนสมพย

การสรขางมลลคชาเพจพมใหขกพบผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระยาสารท

รายละเอทยด : 1. นางถวจล  พวงประเสรจฐ หมลช 6 ต.ดงละคร อ.เมพอง จ.นครนายก2. ชพพอ 

กระยาสารทนนจาทจพยฑ ประเภทอาหาร3. เปปนผลจตภพณฑฑทยพผลจตตามวพฒนธรรม4. มยการ

จนาหนชายแลขว แตชจนาหนชายตามฤดลกาล5. ตของการเพจพมชชองทางการจนาหนชาย6. นนาเทคโนโลยย

มาชชวยในการจนาหนชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ดงละคร อ.เมพองนครนายก จ.นครนายก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจกระยาสารท All way you can eat เปปนแผนธครกจจทยพพพฒนาตชอยอดขนาดผลจตภพณฑฑ 

บรรจคภพณฑฑทยพสพพอสารอพตลพกษณฑเมพองศาสตรฑพระราชาดงละคร และชชองทางการจพดจนาหนชายดจ

จจทพล เพพพอตอบสนองกลคชมลลกคขาวพยทนางาน ใหขสามารถเลพอกรพบประทานกระยาสารทชนาดพอดย

คนาคลชกพบชา กาแฟ ในชชวงยามบชาย หรพอการซพจอเพพพอเปปนของฝากเพพพอการทชองเทยพยว สามารถสพพง

ซพจอสจนคขา จชายเงจนโดยตรงจากผลขผลจต และผลขผลจตสชงสจนคขาตรงทางไปรษณยยฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 253 / 818



PS65063103 : เพจเทททยวเถอะครยก (การทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมตพดตชอวยดยโอ

โปรแกรมปรพบแตชงรลปภาพ canva

การทนาเพจ facebook

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เพจเทยพยวเถอะครยก (การทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ)

รายละเอทยด : การโพสตฑโปรโมทสจนคขา รขานคขา และการทชองเทยพยว ในจพงหวพดนครนายก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศรยนครจนทรวจโรฒ

ต.นครนายก อ.เมพองนครนายก จ.นครนายก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทยพยวเถอะครยก

ออนไลนฑ : เทยพยวเถอะครยก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพจเทยพยวเถอะครยกเปปนเพจเชจงทชองเทยพยวและสนพบสนคนรขานคขาในชคมชน ตนาบลนครนายก 

จพงหวพดนครนายก เปปนการสนพบสนคนอาชยพในชคมชนเพพพอกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนและการทชอง

เทยพยวในจพงหวพด จะดนาเนจนการเกพบขขอมลลรขานคขาในพพจนทยพ และโปรโมทผชานทางแพลตฟอรฑมอ

อนไลนฑ เพพพอกระตคขนยอดขายรขานคขาในพพจนทยพ และยพงโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวทยพนชาสนใจในจพงหวพด

เพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 45,000

หนขา 254 / 818



PS65009727 : โครงการพมฒนากมจกรรมการทดองเทททยวทางนนนาดลวยเรชอหางยาว เสลนทางลนานนนาเหนชอเขชทอนขชน

ดดานปราการชล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการทชองเทยพยวทางนนจา

นวพตกรรมการทชองเทยพยวทางนนจา

เทคโนโลยยสนาหรพบกจจกรรมการทชองเทยพยวเสขนทางระหวชางทยพลชองเรพอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพคเกจทชองเทยพยวทางนนจาดขวยเรพอหางยาว เสขนทางลนานนจาเหนพอเขพพอน

ขคนดชานฯ

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยวทางนนจาดขวยเรพอหางยาว เสขนทางลนานนจาเหนพอเขพพอนขคนดชานฯ

รลปแบบทยพ 1 1-7 คน ราคา 1,500 บาท รลปบบทยพ 2   8 คนขถจนไป ราคา 200 บาท/ทชาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.หจนตพจง อ.เมพองนครนายก จ.นครนายก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการพพฒนากจจกรรมการทชองเทยพยวทางนนจาดขวยเรพอหางยาว เสขนทางลนานนจาเหนพอเขพพอนขคน

ดชานปราการชลสถานทยพทชองเทยพยวของจพงหวพดนครนายก ตลอดทางทยพใชขในการลชองเรพอนพกทชอง

เทยพยวจะไดขเหพนถถงความเขยยวขจยของตขนไมขทยพปกคลคมทพพวทพจงหคบเขา นนจาตกทยพไหลเปปนลนาธารเลพกๆ ใน

เสขนทางลชองเรพอจะแวะจคดทชองเทยพยวทพจงหมด 3 จคดคพอนนจาตกผางามงอน นนจาตกคลองคราม และ

นนจาตกชชองลมซถพงเปปนจคดไฮไลทฑ โดยมยเวลาใหขลชองเรพอประมาณ 2 ชพพวโมง

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 255 / 818



PS65003333 : กมจกรรมทดองเทททยว 1 วมนในหลวยมดวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอออนไลนฑในการคขนหาสถานทยพทชองเทยพยวและรขานคขาในชคมชนใหขเหมาะสมกพบกลคชมเปปาหมาย

จพดเสขนทางการทชองเทยพยวตามลนาดพบเวลาทยพเหมาะสม โดยใชขโปรแกรมทางเทคโนโลยย

โปรโมทกจจกรรมการทชองเทยพยวเพพพอกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนผชานสพพอโซเชยยลตชางๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : One Day Trip in Huai Muang (กจจกรรมทชองเทยพยว 1 วพนในหขวย

มชวง)

รายละเอทยด : กจจกรรมทชองเทยพยวใน 1 วพน ในกนาแพงแสน-หขวยมชวง โดยนนาเสนอรขานอาหารทยพมย

ความโดดเดชนใน ต.หขวยมชวง (กอไผชคาเฟปและสวนกลขวยลคงแหวง x ปฟนสเปซ) และสถานทยพ

ศพกดจดสจทธจดทยพมยชพพอเสยยงในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 0 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.หขวยมชวง อ.กนาแพงแสน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชคมชนวจถยชยวจตคนเลยจยงกคขง

ออนไลนฑ : บขานหขวยมชวง ชคมชนวจถยชยวจตคนเลยจยงกคขง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กจจกรรมทชองเทยพยว 1 วพน เพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวและสรขางรายไดขภายในชคมชน โดยนนาเสนอ

รขานอาหารทยพมยความโดดเดชนใน ต.หขวยมชวง (กอไผชคาเฟปและสวนกลขวยลคงแหวง x ปฟนสเปซ) และ

สถานทยพศพกดจดสจทธจดทยพมยชพพอเสยยงในพพจนทยพ สรขางรายไดขทางการทชองเทยพยว

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 24,000

หนขา 256 / 818



PS65016594 : การยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชน พมพมธภมณฑฑทลองถมทนกลชดมชาตมพมนธฑ ชลาวคมทง(หลวย

ดลวน)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรจหารจพดการแหลชงเรยยนรลขและสพพอเรยยนรลข

-

-

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พจพจธภพณฑฑทของถจพนกลคชมชาตจพพนธฑ คลาวคพพง(หขวยดขวน)

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยวและเรยยนรลข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.หขวยดขวน อ.ดอนตลม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

มคชงเนขนประชาสพมพพนธฑทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑใหขกพบบคคคลทพจงภายในและภายนอกพพจนทยพทราบถถง

การมยตพวตนของกลคชมชาตจพพนธฑ คลาวคพพงรวมถถงวพฒนธรรมประเพณย วจถยชยวจตความเปปนอยลชของกลคชม

ชาตจพพนธคฑลาว และสชงเสรจมใหขมยการจนาหนชายผลจตภพณฑฑตชางๆจากชคมชนในทของถจพนเพพพอสรขางราย

ไดขใหขแกชคนในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 257 / 818



PS65026183 : การยกระดมบและพมฒนาผลมตภมณฑฑ ลสกประคบสมชนไพรสด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช ทยพ ลกสคขอนามพย และเกพบรพกษาผลจตภพณฑฑไวขไดขนาน

พพฒนา Packaging Design คคณภาพและมาตฐานในการบรรจคภพณฑฑ

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพรสด

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรสด บรรเทาอาการปวดเมพพอย ลดการอพกเสบและการเกรพง

ของกลขามเนพจอและขขอตชอ ลดอาการปวดหลพงสชวนประกอบ ไพล,มะกรลด,ตะไครข,ใบมะขาม,

ขมจจน,ขชา,เกลพอ,พจมเสน ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.บางกระเบา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมสตรยนวดแผนโบราณ วพดตคบกตา ต.บางกระเบา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม 73120

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ลลกประคบสมคนไพรสด หมลช 2 ตนาบลบางกระเบา เกจดจากการจพดตพจงกลคชมในชคมชน ไดขนนาวพตถคดจบทยพ

มยในตนาบลมาเปปนสชวนผสมลลกประคบสมคนไพรสด เพพพอสรขางรายไดขใหขแกชสมาชจกในชคมชน แตชยพง

ขาดแคลนดขานบรรจคภพณฑฑ ทยพมยความทพนสมพยและดถงดลดใจในการซพจอสจนคขา อยกทพจงการทนาลลก

ประสบจากสมคนไพรสดมยระยะเวลาการจพดเกพบทยพมยระยะเวลาทยพจนากพดดพงนพจนแผนพพฒนาธครกจจ

ของ ลลกประคบสมคนไพรสด คพอการออกแบบบรรจคภพณฑฑ,ฉลากสรรพคคณและสชวนผสมทยพใชขใน

การผลจตรวมถถงวจธยการใชขคนาแนะนนาตชางๆแกชผลขบรจโภค

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 258 / 818



PS65027646 : การยกระดมบ และพมฒ นา แหลดง ทดองเทททยว ชชมชน ตนาบลบางแกลวฟปา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรจหารจพดการ การใหขบรจการแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ

การใชขสพพอโซเชยยล มยเดยยเพพพอการประชาสพมพพนธฑ 

ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บขานสวนนภาลพยสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : ทยพพพกรจมแมชนนจาทชาจยน พรขอมวจวรจมเมชนนจาทชาจยน สนาหรพบครอบครพวและกลคชมเพพพอน

แหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 0 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.บางแกขวฟปา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : บขานสวนนภาลพยสวนสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

บขานสวนนภาลพยสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

1. เพจพมการประชาสพมพพนธฑ เพพพอใหขสถานทยทชองเทยพยวเปปนทยพรลขจพกในวงกวขางมากขถจน 

2. เพจพมกจจกรรมสนาหรพบผลขเขขาพพก เชชน การนวดและอบสมคนไพร การกางเตขนทฑบรรยากาศรจมแมช

นนจาทชาจยน การตกปลารจมนนจาทชาจยน เหมาะสมสนาหรพบทคกเพศทคกวพย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 1,500

หนขา 259 / 818



PS65004519 : กลลวยทอดโมเดล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ผลจตสดใหมช ไมชใสชสาร ราคาจพบตของไดข

มยการจพดทนาบรรจคภพณฑฑใหขมยความโดดเดชน ทพนสมพย สรขางความนชาสนใจ

มยการทนาโลโกขแบรนดฑเพพพอใหขสจนคขาไดขมยสจพงทยพดถงดลดในตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลขวยทอดโมเดล

รายละเอทยด : กลขวยทอดโมเลน หรพอกลขวยทอดอจนโด คพออาหารทยพทนาจากกลขวยนนจาวขา กลขวย

หอม หรพอกลขวยชนจดอพพนๆ โดยการนนาแปปงมาพพนกลขวยเปปนเกลยยวรอบลลกเพพพอนนาไปทอด 

กลขวยทอดโมเลนนพจนสามารถนนามาทานคลชกพบเครพพองดพพมตชางๆ หรพอใสชทพอปปปจ งลงบนกลขวยทอด

ไดขเชชนกพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.บางระกนา อ.นครชพยศรย จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. จคดประสงคฑ

    1) สรขางรายไดขเสรจมใหขกพบชคมชน

    2) ทนาใหขชคมชนมยผลจดภพณฑฑทยพสามารถเสรจมรายไดขเพจพมเตจมและอาจเปปนสจนคขาทนาการตลาดไดข

ในอนาคต โดยวพตถคดจบทยพไดขจากในชคมชน

    3) แปรรลปผลจตภพณฑฑในชคมชนมาใชขประโยชนฑ และเพจพมมลลคชา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 260 / 818



PS65012167 : การยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑศสนยฑบดมเพาะเกษตรกรรชดนใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบพพฒนาฐานเรยยนรลข

กระบวนการ การจพดกจจกรรม Event ตชางๆ

การออกแบบกจจกรรมสรขางการเรยยนรลขและการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑบชมเพาะเกษตรกรรคชนใหมช

รายละเอทยด : เปปนศลนยฑใหขความรลขแกชเกษตรรคชนใหมชทพจงในและนอกจพงหวพดเพพพอพพฒนาการ

เกษตรและสจนคขาเกษตรตชางๆเพพพอเพจพมมลลคชาสจนคขาและพพฒนาการผลจตโดยใชขหลพกการ

บรจหารจพดการโดยใหของคฑความรลข  เทคโนโลยยและนวพตกรรมและ แนวคจดในการทนาธครกจจการ

เกษตร  โดย นายรพฐพล สคขพมศรย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.ทพพหลวง อ.เมพองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พพฒนาศพกภาพศลนยฑบชมเพาะเพพพอใหขไดขมาตราฐานเพพพอเปปนแหลชงเรยยนความรลขทยพไดขมาตรฐานทยพจะ

พพฒนาคนดขานการเกษตรใหขมยศพกยภาพเพพพอพพฒนาชคมชนในดขานการบรจหารจพดการเรพพองการ

เกษตรใหขเขขมแขพงและเปปนประโยชนฑตชอการพพฒนาประเทศตชอไป โดย มยแผนธครกจจดพงนยจ

1. SWOT Analysis

• จคดแขพง Strength (S) เปปนสถานทยพเรยยนรลขแบบครบวงจร

• จคดอชอน  Weakness (W)ยพงไมชเปปนทยพรลขจพก

• โอกาส Opportunity (O) มยหนชวยงานตชางๆเขขามาสนพบสนคน

• อคปสรรค Threats (T) คจดถถงเรพพองความไมชพรขอมยพงไมชเปปดรพบมากนพกโดยคจดวชาคนอพพนจะ

คจดวชาสถานทยพยพงไมชพรขอม

2. เปปาหมายของศลนยฑบชมเพาะเกษตรกรรคชนใหมช สนใจเรพพองการทนาเปปนศลนยฑเรยยนรลขอยชางจรจงจพง 

เพพพอเพจพมศพกยภาพเครพอขชายเกษตรกร

3. แผนการตลาด วางแผนเรพพองออนไลดฑและ ออนไซดฑ

4. แผนการขายออนไลนฑและหนชอยงานทยพสนพบสนคน

5. แผนการ วางแผนการปฏจบพตจอยชางเปปนระบบ อยชางคชอยเปปนคชอยไปและรอบคอบ

6. แผนการเงจนใชขเงจนทคนตพวเอง คชอยๆขยาย งานและหาโอกาสจากชชองทางอพพนๆเพจพมทยพใหขการ

สนพบสนคน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 100,000

หนขา 261 / 818



PS65025861 : การยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชน ศาลพดอปสฟยางสามยอด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวผชานทาง Online และ Offine

องคฑความรลขการบรจหารจพดการแหลชงทชองเทยพยวโดยชคมชน

ออกแบบจพดกจจกรรมสชงเสรจมการทชองเทยพยว ใหขความรลขแกชนพกทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศาลพชอปลปยางสามยอด

รายละเอทยด : ‘ศาลพชอปลปยางสามยอด’ เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑและอนครพกษฑสจพง

แวดลขอม โดยนพกทชองเทยพยวจะไดขสพมผพสบรรยากาศธรรมชาตจแบบชาวบขาน ไดขสพมผพสวจถยชยวจต

ของชาวบขานยาง สพมผพสอากาศทยพบรจสคทธจดและความสงบรมรพพน มยสจพงศพกดจดสจทธจดใหขไดขกราบไหวข

สพกการะบลชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.บขานยาง อ.เมพองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ศาลพชอปลปยางสามยอด ตนาบลบขานยาง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของ ศาลพชอปลปยางสามยอด เนพพองจากปปญหาหรพออคปสรรคของแหลชงทชองเทยพยวนยจคพอ 

ชชองทางการตจดตชอและชชองทางการโปรโมทการทชองเทยพยวของ ‘ศาลปลปยางสามยอด’ ปปจจคบพน

ยพงไมชมยชชองทางออนไลนฑอยชางชพดเจน มยเพยยงชชองทางออฟไลนฑเพยยงเทชานพจน ดพงนพจนเราจถงไดขมย

การวางแผนการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดพงนยจ 

1. โปรโมทแหลชงทชองเทยพยวลงในสพพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ ใหขมากขถจน และจะเพจพมชชองทางการโปรโม

ทอพพน ๆ เชชน Facebook, Instagram, TikTok, U2T Market Place, ฯลฯ เพพพอใหขมยนพกทชองเทยพยว

มาเยยพยมชมมากขถจน ซถพงจะทนาใหขคนมยรายไดขเพจพมขถจนจากการขายสจนคขาตชางๆของคนในชคมชน

  กลคชมเปปาหมาย คพอ เจาะจงกลคชมนพกทชองเทยพยวสายทนาบคญเปปนหลพก รวมไปถถงกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพ

ชอบบลชาสจพงศพกดจดสจทธจดหรพอรพกในการศถกษาประวพตจศาสตรฑและอนครพกษฑสจพงแวดลขอม 

  สชวนจคดแขพงหรพอขขอไดขเปรยยบ คพอ ปปจจคบพน ‘ศาลปลปยางสามยอด’ เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงประวพตจ

ศาสตรฑ และอนครพกษฑสจพงแวดลขอมของตนาบลบขานยาง เปปนแหลชงทชองเทยพยวชคมชนทยพมยบรรยากาศ

รชมรพพน สงบ และสวยงาม รวมไปถถงยพงมยตขนนายางทยพแตกเปปนสามยอด มยเสขนรอบวงประมาณ 14 

เมตร และมยความสลงกวชา 30 เมตร มยอายคประมาณ 250 ปปหรพอมากกวชา นพบวชาหาไดขยากมากๆใน

ประเทศไทย ซถพงจะเปปนการดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพสนใจเรพพองประวพตจศาสตรฑและอนครพกษฑสจพงแวด

ลขอมไดขดย 

  สชวนจคดดขอยและขขอเสยยเปรยยบ คพอ สถานทยพไมชไดขใหญชพอทยพจะรองรพบคนทยพมาทชองเทยพยวในจนานวน

มากๆ รวมไปถถงแหลชงทชองเทยพยวนยจยพงไมชเปปนทยพรลขจพกมากพอ

  วจธยการสรขางรายไดข โดยทางทยมงานวางแผนไวขวชา จะขอเบจกงบในการพพฒนา ลงขขอมลลและ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65016430 : การยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชนตนาบลสนามจมนทรฑ อนาเภอเมชอง จมงหวมด

นครปฐม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยวและบรจหารจพดการแหลชงทชองเทยพยว

-

ใชขเทคโนโลยยอจนเตอรฑเนพต เพพพอนนาขขอมลลออกสพพอโซเชยยล ใหขนพกทชองเทยพยว เหพนสถานทยพทชอง

เทยพยวและรขานอาหารในตนาบลสนามจพนทรฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การยกระดพบและพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวชคมชนตนาบลสนามจพนทรฑ 

อนาเภอเมพอง จพงหวพดนครปฐม

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวและรขานอาหาร แพพคเกจการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมพรขอม

กจจกรรมการเรยยนรลขจากบคคคลในตนาบล การสรขางอาชยพ การพพฒนาสพมมาอาชยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.สนามจพนทรฑ อ.เมพองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เรจพมจากนนาขขอมลลทคตจยภลมจมาเพพพอรวบรวมขขอมลลเกยพยวกพบรขานอาหาร สถานทยพทชองเทยพยวทพจงดขาน

เกษตรกรรมและดขานวพฒนธรรม ใหขออกมาในรลปแบบของสมคดนนาเทยพยว(เชพคอจนถจพนสนามจพนทรฑ) 

อยกทพจงจพดทนาวยดยโอแนะนนาการทชองเทยพยวแบบ one day trip เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวสามารถทชอง

เทยพยวภายในตนาบลอยชางมยจคดมคชงมาย และตรงตชอความตของการของนพกทชองเทยพยวมากทยพสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65012998 : ปชปยอมนทรทยฑคชณภาพสสงจากผมกตบชวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย “เครพพองผลจตปคปยหมพก”

องคฑความรลขการทนาปคปยอจนทรยยฑ

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปคปยอจนทรยยฑคคณภาพสลงจากผพกตบชวา (ขนาด 1 กจโลกรพม)

รายละเอทยด : ปคปยอจนทรยยฑคคณภาพสลงจากผพกตบชวา เปปนสจนคขาทยพนนาวพชพพชในแหลชงนนจามาผลจต

เปปนสจนคขา ซถพงเปปนการลดขยะทยพเปปนปปญหาของชคมชน และสามารถยชอยสลายไดข เพราะผลจต

จากวพสดคธรรมชาตจ และยพงใหขธาตคอาหารแกชดจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.สามควายเผพอก อ.เมพองนครปฐม จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Designed for ปคปยอจนทรยยฑคคณภาพสลง เปปนสจนคขาทยพนนาวพชพพชในแหลชงนนจา (ผพกตบชวา) มาผลจต

เปปนสจนคขา ซถพงเปปนการลดขยะทยพเปปนปปญหาของชคมชน สามารถยชอยสลายไดข เพราะผลจตจาก

วพสดคธรรมชาตจ และยพงใหขธาตคอาหารพพชแกชดจนไดข และสะดวกในการใชขงานสามารถฝปงไปในดจนไดข

เลย ทนาใหขสรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชน

Designed by: U2T For BCG สามควายเผพอก -ใหขความรลขกพบลลกคขาเกยพยวกพบประโยชนฑของ

ผลจตภพณฑฑทยพมยตชอสจพงแวดลขอม เชชนยชอยสลายไดข และเมพพอยชอยสลายแลขวจะใหขธาตคอาหารแกชพพช 

เพจพมอจนทรยยวพตถคใหขกพบดจน

Channel: วางขายตามรขานตขนไมขในชคมชนในจพงหวพด ขายใหขกพบผลขทยพมาดลงาน กพบเทศบาล ชมรมผลข

สลงอายค ฝากขายรขานคขาปฐมอโศก ขายผชานชชองทาง online ตชางๆ เชชน Facebook fanpage / 

กลคชมซพจอขายตขนไมขใน facebook / IG / Tiktok 

Customer Segments: กลคชมคนทยพรพกธรรมชาตจ และ สจพงแวดลขอม /กลคชมคนทยพชอบปลลกตขนไมข ไมข

ดอก ไมขประดพบ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 200,000
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PS65011772 : การยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชน ตลาดนนนาดอนหวาย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดทนาสพพอการโปรโมทใหขใหขทพนสมพยและนชาสนใจ ดขวยการทนา Infographic

การเผยแพรชสจนคขา บรจการ และ ตลาดนนจาดอนหวาย ผชานทาง Social media เชชน Youtube

การบรจหารจพดการตลาดใหขถลกสคขลพกษณะ ไดขมาตรฐาน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนนจาดอนหวาย

รายละเอทยด : ตลาดนนจาในชคมชนดอนหวาย ทยพมยผลขคนทยพภายในชคมชนมาจนาหนชายสจนคขาและ

บรจการ ราคาสจนคขาโดยประมาณ 20-500 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครปฐม

ต.บางกระทถก อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตลาดนนจาดอนหวาย

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การยกระดพบและพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวชคมชน ตลาดนนจาดอนหวาย 1.Value Propositions : 

ลดปปญหาการจราจรตจดขพดในชชวงวพนหยคดยาว และนพกทชองเทยพยวสามารถมาเทยพยวภายในตลาด

นนจาดอนหวายไดขอยชางสะดวกสบายยจพงขถจน รวมถถงมยโอกาสทยพจะมยนพกทชองเทยพยวทยพไมชมยรถยนตฑสชวย

ตพวมาเยยพยมชมเพจพมขถจน

2.Customer Segment : โดยเนขนนพกทชองเทยพยวอาศพยอยลชในภาคกลางโดยเฉพาะกรคงเทพฯและ

ปรจมณฑลและนพกทชองเทยพยวทยพใชขรถสาธารณะในการเดจนทางรวมถถงผลขอาศพยอยลชในบรจเวณใกลข

เคยยง อายคตพจงแตช 16-45 ปป

3.Channels : เผยแพรชขขอมลล Infographic ผชานชชองทางโซเชยยลมยเดยย อาทจ Facebook และ

จพดทนาใบปลจวแจกบรจเวณทางเขขาตลาดนนจาดอนหวาย

4.Customer Relationships : จะมยการเปปดรพบชชองทางรพบฟปงความคจดเหพนของนพกทชองเทยพยว

เกยพยวกพบการใหขบรจการและความถลกตของของขขอมลล

5.Revenue Streams : รายไดขทยพจะไดขรพบจากนพกทชองเทยพยวทยพเลพอกซพจอสจนคขาและบรจการภายใน

ตลาดนนจาดอนหวาย

6.Key Resources : แรงงานและอคปกรณฑสนาหรพบทนา Infographic และเผยแพรชขขอมลล (อจนเตอรฑ

เนพต,โปรแกรมทยพเกยพยวขของ)

7.Key Partners : พชอคขาแมชคขาภายในตลาดนนจาดอนหวายและวพดดอนหวายทยพชชวยเหลพออนานวย

ความสะดวกในการเกพบขขอมลลและกระจายขชาวสารเกยพยวกพบการยกระดพบและพพฒนาแหลชงทชอง

เทยพยวชคมชนตลาดนนจาดอนหวาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0
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PS65022357 : ยกระดมบสมนคลาทลองถมทนของตนาบลบางเตย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางการจนาหนชายทยพพพกในรลปแบบออนไลนฑ เชชน Facebook

สรขางวจดจโอโปรโมททยพพพก โดยเปปดผชานการสแกน QR Code สรขางความสะดวกใหขกพบนพกทชอง

เทยพยว

ทนาการตลาด สรขางcontent ลงในโซเชยยลทยพเปปนกระแส เชชน youtube tiktok

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทยพพพกบขานสวนบางเตย

รายละเอทยด : ทยพพพกบขานสวนบางเตย มยทพจงหมด 13 หของ เรจพมตขนทยพหของละ 1,000 บาท(บาง

เดพอนมยอาจมยโปรโมชพพนเหลพอคพนละ 800 )

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โฮมสเตยฑบขานสวนบางเตย

ออนไลนฑ : บขานสวนบางเตยโฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขา นพกทชองเทยพยวไมชจนากพดเพศและวพย โดยมยความตของการหาทยพ

พพกสนาหรพบพพกผชอนเพพพอความผชอนคลาย และมยบรจการดขานอาหาร

Costomer Relationships – มยการตจดตามลลกคขา มยชชองทางการรยวจวและใหขคนาแนะนนาสนาหรพบ

ลลกคขาทยพมาใชขบรจการแลขว วชาทยพพพกดยหรพอไมช มยความสะอาดและสะดวก มยบรจการทยพดยหรพอไมช เปปนตขน 

เพพพอทยพพพกจะไดขนนาคนาแนะนนามาปรพบใชขกพบบรจการใหขทยพดยยจพงขถจน

Channels – จพดจนาหนชายผชาน เพจFacebook:บขานสวนบางเตยโฮมสเตยฑ เบอรฑโทร: 

081-6595805 รวมถถงจนาหนชายหนขาทยพพพกบขานสวนโฮมสเตยฑ ทยพตพจง 9 หมลช 5 ต.บางเตย อ.สาม

พราน จ.นครปฐม

Value Propositions – สจพงทยพลลกคขาจะไดขรพบ ทยพพพกสะอาดสวยงาม บรรยากาศทยพดยและบรจการทยพ

ประทพบใจ พรขอมบรจการดขานอาหารครบครพน ชชวยใหขลลกคขาไดขพพกผชอนอยชางสบายตลอดเวลาทยพ

พพกอยลชในโฮมสเตยฑ

Key Activities – กระบวกการสรขาง เรจพมจากการหาทนาเลพพจนทยพทยพดยเหมาะแกชการสรขางทยพพพก ไปสลช

การสรขางทยพพพกโฮมสเตยฑโดยมยการสรขางจคดขายเปปนสไตลฑบขานสวนเรพอนไทยใหขเขขากพบ

บรรยากาศในพพจนทยพ และนพกทชองเทยพยวทยพสนใจทยพพพกแนวธรรมชาตจ รชมรพพน 

Key Resources – ทรพพยากรประกอบไปดขวย บขานพพกสไตลฑบขานสวนเรพอนไทย สวนตชางๆทยพชชวย

สรขางความรชมรพพนใหขกพบทยพพพก เรพอขขามฟากจากพลพงงานแสงอาทจตยฑ พนพกงานทยพใหขบรจการ เปปน

ตขน

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวขของใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ จะมยหนชวยงาน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000
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PS65015856 : เสลนทางและกมจกรรมการทดองเทททยวตนาบลโนนตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Photoshop

ปปดจคดพจกพด

แพตฟอรฑมวางแผนการทชองเทยพยว Tour management platforms

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางและกจจกรรมการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลโนนตาล จพงหวพด

นครพนม

รายละเอทยด : สรขางเสขนทางและกจจกรรมการทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลโนนตาล โดยการ ปปก

หมคนสถานทยพ และเสขนทาง เรพพองเลชา เพจพมศพกยภาพมพกคคเทศนฑทของถจพน และสรขางกจจกรรมการ

ทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.โนนตาล อ.ทชาอคเทน จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. สนทนากลคชมกพบผลขประกอบการ เรพพองสภาพปปจจคบพนและความตของการของการจพดการทชอง

เทยพยวชคมชนในตนาบลโนนตาล

2. สนารวจขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ อาชยพ อาหารพพจนถจพน และบคญประเพณยสนาคพญใน

ตนาบลโนนตาล

3. ประชคมเชจงปฏจบพตจการอยชางมยสชวนรชวมในการสรขางเสขนทางและกจจกรรมการทชองเทยพยวใน

ตนาบลโนนตาล

4. ตรวจสอบขขอมลลและจพดเผยแพรชออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 500
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PS65011143 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลพนอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

facebook fanpage

วจดยโอโปรโมทการทชองเทยพยว

QR Code PN.Travel

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวสบายใจ กพบไทพนอม

รายละเอทยด : -facebook fanpage เทยพยวสบายใจ กพบไทพนอม-แผนทยพสแกนคจวอารฑโคขด

แสดงตนาแหนชงทยพเทยพยวในตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.พนอม อ.ทชาอคเทน จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทยพยวสบายใจ กพบไทพนอม

ออนไลนฑ : เทยพยวสบายใจ กพบไทพนอม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลพนอม โดยการนนาเอาเทคโนโลยยในยคคดจจจทพลมาชชวยใหขตนาบล

พนอมเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน โดยทนาแพลตฟรฑอมแผนทยพสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลโดยใหขผลขใชขไดข

สแกน QR Code จะพบขขอมลลและตนาแหนชงของสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลพนอม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65017879 : การพมฒนาศมกยภาพการสชทอสารการตลาด: รอยพระบาทเวมนปลา เพชทอยกระดมบการทดองเทททยว

ตนาบลเวมนพระบาท ตามโครงการ U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบคจวอารฑโคขด

สรขางเพจเพพพอประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวและของทยพระลถก

พพฒนาแพพคเกพตจจจง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวศรพทธารจมนนจาโขง

รายละเอทยด : โปสเตอรฑประชาสพมพพนธฑเสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลเวจนพระบาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.เวจนพระบาท อ.ทชาอคเทน จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เดจมไมชมยขขอมลลในการประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ ดพงนพจนการแกขปปญหาเรชงดชวน คพอการสรขางเพ

จเฟซบคบก เลชาถถงแหลชงทชองเทยพยว ประวพตจความเปปนมา เพพพอโฆษณา ประชาสพมพพนธฑ ทนาใหขคนรลขจพก

และจพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลเวจนพระบาท

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 269 / 818



PS65015245 : การเพมทมมสลคดาผลมตภมณฑฑขลาวอมนทรทยฑและเพมทมชดองทางการตลาดผดานระบบพาณมชยฑ 

อมเลวกทรอนมกสฑของกลชดมวมสาหกมจชชมชนขลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสจนคขาไปจพดจนาหนชายทาง Platfrom Online และOffine

ปรพบปรคงรลปแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอจนาหนชาย

มลลคชาวพตถคดจบในชคมชน สรขางจคดขายใหขกพบสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แมรฑ (เครพพองสนาอางบนารคงผจวและเสรจมความงาม)

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑสกจนแครฑ Riceberry Serum ทนาจากขขาว 3 สายพพนธคฑ มยขขาวลพม

ผพว ขขาวไรซฑเบอรยพ และขขาวหอมมะลจ โดยใชขเครพพองจพกรทยพทพนสมพยสกพดเอาสารสนาคพญของ

ขขาวออกมาเชชน สารแอนโทไซยานจน สารแอนตยจออกซจแดนทฑและเพจพมวจตามจนตชางๆทยพชชวยบนารคง

ผจว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.ฝปพ งแดง อ.ธาตคพนม จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ศถกษาสารสนาคพญทยพมยอยลชในวพตถคดจบ (ขขาว) เชชน สารแอนโทไซยานจน สารแอนตยจออกซจแดนทฑ 

เพพพอวางแผนนนาวพตถคดจบมาใชขในการผลจต พรขอมทพจงวางแผนการคนานวนอพตราสชวนของตขนทคน - 

กนาไรของผลผลจตและวพตถคดจบ

      2. ศถกษาและวจจพยเทคโนโลยยการผลจตทยพไดขมาตรฐาน โดยอาศพยการบรจการทางวจชาการ คนา

แนะนนาจากผลขเชยพยวชาญ และเครพพองมพอตชางๆ เพพพอนนาขขอมลลมาพพฒนาผลจตภพณฑฑใหขมยความ

ปลอดภพยและมยคคณภาพทยพดยขถจน

      3. ดนาเนจนการออกแบบแผนการตลาดแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ เชชนการใชข E- commerce 

แพลตฟอรฑม จพดหารขานคขาทยพตของการฝากจนาหนชาย และจพดทนาการโฆษณาผลจตภพณฑฑทคกรลปแบบ

      4. ตชอยอดเพพพอสรขางรายไดขใหขกพบชคมชนผชานการใหขความรลขและสนพบสนคนดขานการเพาะปลลก

และ การผลจตวพตถคดจบเองในพพจนทยพ และการบรจหารการตลาดในรลปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

      5. กลยคทธฑการตลาด 

          5.1 อบรมการพพฒนาชชองทางการจนาหนชายสจนคขาชคมชนสลช E-Commerce หรพอสลชตลาดออ

นไลนฑ และออฟไลนฑ

          5.2 ชชองทางการจพดจนาหนชาย 

               5.2.1 จพดจนาหนชายแบบออฟไลนฑ เชชน แนะนนาสจนคขาใหขรขานคขาชคมชนรพบไปจนาหนชายหรพอ

ฝากจนาหนชาย ออกบลธในงานเทศกาลและงานO-Top ของจพงหวพด

               5.2.2 จพดจนาหนชายแบบออนไลนฑ เชชน การจนาหนชายและการจพดทนาโฆษณาผชาน Social 

Media ไดขแกช Facebook Instagram Tiktok เปปนตขน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 7,900

หนขา 270 / 818



PS65021317 : โครงการพมฒนาบรรจชภมณฑฑชาแกดนตะวมนชชมชนตนาบลหนองบดอ จมงหวมดนครพนม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การออกแบบบรรจคภพณฑฑ

2. การออกแบบโลโกข

3. ใชขแอพพลจเคชพพน facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชาแกชนตะวพน

รายละเอทยด : - ผลจตภพณฑฑชคมชนตนาบลหนองบชอ จพงหวพดนครพนม เปปนผลจตภพณฑฑแปรรลป 

ไดขแกช ผลจตภพณฑฑชาแกชนตะวพน บขานโพนงาม หมลชทยพ 6 ตนาบลหนองบชอ จพงหวพดนครพนม - คคณ

คชาของสจนคขา/บรจการ ผลจตภพณฑฑชาแกชนตะวพน บขานโพนงาม หมลชทยพ 6 เปปนสมคนไพรทยพมย

สรรพคคณหลากหลาย เมพพอนนามาปรคง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.หนองบชอ อ.นาแก จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- จากการลงพพจนทยพสนารวจขขอมลลตามความตของการเบพจองตขน พบวชา กลคชมชาวบขานในชคมชนบขาน

โพนงาม หมลชทยพ 6 ไดขมยผลจตภพณฑฑของชคมชน คพอ ชาแกชนตะวพน ดพงนพจน จถงมยความตของการพพฒนา

ตชอยอดผลจตภพณฑฑชาแกชนตะวพน โดยมยความตของการพพฒนาดขานการออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมย

ความสวยงาม ทพนสมพย สอดคลของกพบความตของการของผลขบรจโภค นอกจากนยจยพงมยความตของ

การใหขชชวยประชาสพมพพนธฑ เพจพมชชองทางการจพดจนาหนชาย ซถพงในปปจจคบพนชาแกชนตะวพนยพงไมชเปปนทยพ

รลขจพกเทชาทยพควร มยเวพบเพจสนาหรพบการจนาหนชาย แตชยอดขายยพงไมชเปปนไปตามเปปาหมายทยพวางไวข 

ลลกคขามาซพจอ หรพอ สพพงซพจอจากเพจ ยพงเปปนลลกคขากลคชมเดจม ลลกคขากลคชมใหมชมยมาบขางแตชกพยพงถพอวชา

นขอยมาก จถงมยความตของการพพฒนาผลจตภพณฑฑ ชาแกชนตะวพน ใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน หากเปปนไปไดข

กพอยากเนขนไปทยพการรพกษากลคชมลลกคขาเดจม และอยากมยลลกคขากลคชมใหมชๆ เพจพมมากขถจน

- ดพงนพจน ทยมลานตะวพนมพดหมยพงามฝปายคนาเมพอง N.B จถงมยแนวคจดจะดนาเนจนการพพฒนาโดยนนา

แนวคจดสชวนประสมทางการตลาด 4P (Marketing Mix) มาประยคกตฑใชขกพบ ผลจตภพณฑฑชาแกชน

ตะวพน เนพพองจากกระบวนการพพฒนาตามแนวคจดสชวนประสมทางการตลาด 4P Marketing Mix 

ประกอบดขวย ดขานผลจตภพณฑฑ ดขานราคา ดขานชชองทางการจพดจนาหนชาย และดขานการสชงเสรจม

การตลาด จถงตอบโจทยฑสนาหรพบการพพฒนาผลจตภพณฑฑ     ชาแกชนตะวพน

- จพดทนาเพจสนาหรพบขาย/ประชาสพมพพนธฑ ออกแบบบรรจคภพณฑฑ ออกแบบโลโกข

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 271 / 818



PS65014775 : โครงการทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม วมถทชชมชน บลานหนองสมงขฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมสรขางเพจ ผชาน Facebook

โปรแกรมตพดตชอวยดยโอ LightWorks Free Edition

โปรแกรมออกแบบโลโกข CANVA

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Tai Ka Loeng trip and tour

รายละเอทยด : การขายแพพกเกจทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม และวจถยชยวจตของคนในชคมชน มย 2 

แพพกเกจ 1) โปรแกรมทชองเทยพยว “One day trip” ราคา 599 บาท/คน 2) โปรแกรมทชองเทยพยว 

“2 days 1 night trip” ราคา 2,599 บาท/ 2 คน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.หนองสพงขฑ อ.นาแก จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การใชขเทคโนโลยยเขขามาชชวยในการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกอยชางแพรชหลาย 

การขายแพพกเกจการทชองเทยพยวแบบ 1 วพน ราคา 599 บาท ตชอ 1 คน และแบบ 2 วพน 1 คพน 2599 

บาท ตชอ 2 คน เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวรายยชอยเเละกระจายรายไดขใหขกพบชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 17,970

หนขา 272 / 818



PS65016397 : โครงการพมฒนาศมกยภาพการสชทอสารการตลาดเพชทอการทดองเทททยวเชมงเกษตรและวมฒนธรรม

รมมฝฝท งแมดนนนาโขงตนาบลดงขวาง อนาเภอเมชอง จมงหวมดนครพนม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑ online  ผชานทาง  Facebook , Tiktok

เพจพมมลลคชาใหขกพบพพชเศรษฐกจจโดยการแปรรลป ( กลขวยฉาบ กลขวยเบรกแตก กลขวยเขยชา )

พพฒนาปรพบปรคงพพจนทยพรจมฝปพ งโขงตนาบลดงขวาง จพงหวพดนครพนม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวรจมโขงเชจงเกษตรและวพฒนธรรม

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวธรรมชาตจเลยยบรจมฝปพ งโขงและวจถยชยวจตชาวบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.ดงขวาง อ.เมพองนครพนม จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จากการลงพพจนทยพสนารวจ พบวชา ทยมดงขวางตของการพพฒนาศพกยภาพในการสพพอสาร การประชา

สพมพพนธฑ และพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเลยยบรจมฝปพ งแมชนนจาโขงตนาบลดงขวางใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน 

สจพงทยพตของการพพฒนา เชชน รลปแบบการสพพอสารการตลาดเพพพอการทชองเทยพยว จคดชมวจวรจมฝปพ งโขง

ตลาดแนวเขพพอนรจมแมชนนจาโขง ทยพพพกสงฆฑโพธจดทอง ใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวและศถกษาวพฒนธรรม 

การแปรรลปพพชเศรษฐกจจเพพพอเปปนผลจตภพณฑฑสนพบสนคนการทชองเทยพยว ( กลขวยฉาบ กลขวยเบรก

แตก กลขวยเขยชา ) และพพจนทยพการเกษตรทยพบขานบถงหลชม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65014294 : โครงพมฒนาศมกยภาพแหลดงทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม ตนาบลบลานกลาง จมงหวมดนครพนม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑในชชองทางออนไลนฑ

QR code ทชองเทยพยวบขานกลาง

วจดยโอแนะนนาการทชองเทยพยว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ตนาบลบขานกลาง  จพงหวพด

นครพนม

รายละเอทยด : - พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ตนาบลบขานกลาง จพงหวพดนครพนม 

เนพพองจากตนาบลบขานกลาง อนาเภอเมพอง จพงหวพดนครพนม มยภลมจศาสตรฑอยลชตจดนนจาโขงมยแหลชง

ทรพพยากรทยพสนาคพญทางดขานธรรมชาตจ มยวพฒนธรรมทของถจพนของชาวผลขไท ภลไทญขอ ทยพมยอพต

ลพกษณฑ ขนบธรรมเนยยม ประเพณยทยพโ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.บขานกลาง อ.เมพองนครพนม จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- จากการลงพพจนทยพสนารวจขขอมลลความตของการเบพจองตขนของชคมชน พบวชา ตของการพพฒนา

ดขานการทชองเทยพยวของตนาบลบขานกลางใหขเปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยว สจพงทยพตของการพพฒนา 

อาทจเชชน ตของการเผยแพรชวพฒนธรรม ขนบธรรมเนยยม ประเพณย ชองชาวผลขไท ภลไทญขอ พพฒนา

ตลาดจคดผชอนปรนบขานหนาด วพดแกชงเมพอง วพดโกศลมพชฌจมาวาส รวมไปถถง รขานคขาในชคมชน 

เชชน รขานอาหาร รขานกาแฟ รขาน OTOP ฯลฯ 

- ดพงนพจน ทยมวจจพยจถงจะมยการดนาเนจนการพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ตนาบล

บขานกลาง จพงหวพดนครพนม โดยจะรวบรวมวพฒนธรรมทของถจพนของชาวผลขไท ภลไทญขอ โดยการ

ถชายทอดวจถยชยวจต ขนบธรรมเนยยม ประเพณย เผยแพรชประชาสพมพพนธฑแหลชงโบราณสถาน เชชน วพด

แกชงเมพอง วพดโกศลมพชฌจมาวาส ตลาดจคดผชอนปรน ทยพมยการคขาขายระหวชางไทย-ลาว รขานคขาใน

ชคมชน เชชน รขานอาหาร รขานกาแฟ รขาน OTOP องคฑการปกครองสชวนทของถจพน สนานพกงานทชอง

เทยพยวจพงหวพดนครพนม หรพอ หนชวยงานราชการ ฯลฯ ใหขเปปนทยพรลขจพกของบคคคลภายนอกหรพอนพก

ทชองเทยพยวทยพเดจนทางมาทชองเทยพยวจพงหวพดนครพนม 

- โดยทยมจะมยการพพฒนาโดยการจพดทนา/สรขาง เพจ/วยดยโอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว /คลช

มพอการทชองเทยพยวในรลปแบบแผนทยพเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ตนาบลบขานกลาง 

จพงหวพดนครพนม เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวจะไดขมยวยดยโอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว /คลชมพอการทชอง

เทยพยวในรลปแบบแผนทยพเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ประกอบการตพดสจนใจมาทชองเทยพยว

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 7,191

หนขา 274 / 818



PS65009365 : สดงเสรมมการทดองเทททยวและสดงเสรมมการขายผลมตภมณฑฑผดานสชทอโซเซทยลมทเดทย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโปรโมทผลจตภพณฑฑ/บรจการผชานสพพอโซเชยยลมจเดยย

การประชาสพมสพมธฑผชานสพพอโซเชยยลมจเดยย

การตลาดออนไลนฑและสพพอโซเชยยลมจเดยย

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เมจงเว เรณลนคร

รายละเอทยด : รวบรวมสถานทยพพพก สถานทยพทชองเทยพยว สถานทยพกจน และของฝากของดยของดพง

ในพพจนทยพตนาบลเรณล ผชานแอปพลจเคชพพน เมจงเว เรณลนคร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.เรณล อ.เรณลนคร จ.นครพนม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทศบาลตนาบลเรณล

ออนไลนฑ : เรณลนคร ออนไลนฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

รลปแบบกจจกรรม สชงเสรจมการทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลเรณล โดยทยมงานไดขสรขางแอปพจเคชพพนชถจน 

โดยมยการเกพบขขอมลลสถานทยพสนาคพญตชางๆมารวมไวขในแอป โดยมยการแบชงหมวดหมลชออกเปปน 4 

ประเภท คพอ ทยพกจน ทยพเทยพยว ทยพพพก และของดยของดพง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 27,000

หนขา 275 / 818



PS65010319 : ตลาดนมดชชมชนหลวงปสฟชลางบลานเสมา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการสชงเสรจมการตลาดผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล เชชน 

Facebook

ระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบโลโกข เชชน โปรแกรมในเครพอ Adobe หรพอ แอพทนาโลโกข

อพพนๆ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดชคมชนหลวงปลปชขางบขานเสมา

รายละเอทยด : ตลาดนพดชคมชนจนาหนชายสจนคขาทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.เมพองนาท อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วางแผนการจพดการการจพดตพจงตลาด ดนาเนจนการจพดตพจงและประชาสพมพพนธฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000
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PS65026439 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน ดขวยเทคโนโลยยสพพอดจจจทพล

การออกแบบโบรชพวรฑทชองเทยพยวดขวยโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ

-

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

รายละเอทยด : จพดทนาแผนทยพทชองเทยพยว เพพพอโปรโมทการทชองเทยพยวของตนาบลใหขเปปนทยพรลขจพก โดย

อาศนยความรลขในดขาน social media

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.ตะแบกบาน อ.ครบครย จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตนาบลตะแบกบาน อนาเภอครบครย

ออนไลนฑ : Korat Market Village

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

- สนารวจพพจนทยพแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและเกษตรกรรมภายในชคมชนตนาบลตะแบกบาน

- ออกแบบโปสเตอรฑประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวและเสขนทางสพญจร

- ประชาสพมพพนธฑกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมภายในชคมชนตนาบลตะแบกบาน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65010699 : การทดองเทททยวเชมงเศรษฐกมจ ตนาบลหนองงสเหลชอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

เพจพมชชองทางการขายผชานระบบพาณจชอจเลพกทรอนจกสฑโดยใชขสพพอดจจจทพล เชชน Facebook fan 

page

การพพฒนาชชองทางการจพดจนาหนชายโดยใชขการตลาดดจจจทพล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเศรษฐกจจ ตนาบลหนองงลเหลพอม

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงเศรษฐกจจ ตนาบลหนองงลเหลพอม เปปนการสชงเสรจมเศรษฐกจจ

ภายในชคมชน ชชวยสรขางงานและกระจายรายไดขเขขาสลชทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.หนองงลเหลพอม อ.เฉลจมพระเกยยรตจ จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การทชองเทยพยวเชจงเศรษฐกจจ ตนาบลหนองงลเหลพอม เปปนการสชงเสรจมเศรษฐกจจภายในชคมชน 

เนพพองจากเปปนกจจกรรมทยพไมชเพยยงแตชชชวยสรขางงานและกระจายรายไดขเขขาสลชทของถจพนโดยตรง ยพง

กระตคขนใหขเกจดความหลากหลายทางชยวภาพและวพฒนธรรม กลคชมลลกคขาทพพวไปจะเปปนกลคชมนพกทชอง

เทยพยว รวมถถงหนชวยงานรพฐและเอกชนภายในชคมชน มยการประชาสพมพพนธฑผชานทางหนชวยงานรพฐ

และเอกชน และผชานสพพอออนไลนฑตชาง ๆ โดยมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพสวยงามและมยเอกลพกษณฑภาย

ในชคมชน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 278 / 818



PS65014364 : อบต.หลวยบง 01 อนาเภอดดานขชนทน จมงหวมดนครราชสทมา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Platform การตลาดการทชองเทยพยวชคมชน

การยกระดพบการทชองเทยพยวชคมชนจากฐานทรพพยากรทของถจพนและเชพพอมโยงสลชการสรขางอพต

ลพกษณฑและสจพงบชงชยจทางภลมจศาสตรฑของชคมชน

การจพดการทชองเทยพยวดขวยฐานทรพพยากรและสจพงแวดลขอมโดยชคมชนมยสชวนรชวม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงพลพงงานและการอนครพกษฑสจพงแวดลขม “ทคชงกพงหพน

หขวยบง”

รายละเอทยด : ราคาขายสจนคขา (การทชองเทยพยว) จะอยลชในรลป Package การทชองเทยพยว -

แบบทชองเทยพยว 1 วพนไมชคขางคพน - การทชองเทยพยวแบบ 2 วพน 1 คพน- การทชองเทยพยวเปปน

หมลชคณะในรลป Study Tour

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.หขวยบง อ.ดชานขคนทด จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ชพพอยยพหขอ (Brand):การทชองเทยพยวเชจงพลพงงานและการอนครพกษฑสจพงแวดลขม “ทคชงกพงหพนหขวยบง”

ทยพมาและแนวคจดผลจตภพณฑฑ:ทคชงกพงหพนหขวยบง อนาเภอดชานขคนทด จพงหวพดนครราชสยมา แหลชงทชอง

เทยพยวเชจงพลพงงานและการอนครพกษฑสจพงแวดลขอมนพบเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพมยความนชาสนใจมากอยก

แหลชงของจพงหวพดนครราชสยมาและภาคอยสาน ดขวยเปปนการจพดการทชองเทยพยวรลปแบบใหมชผสม

สนานกพบนวพตกรรมดขานพลพงงานสะอาด ประกอบดขวยทคชงกพงหพนลมทยพมยขนาดใหญชมาก กจนพพจนทยพ

ทพจงตนาบล กพงหพนลมแตชละตขนมยความสลงกวชา 120 -135 เมตร ใบกพงหพนยาวกวชา 50 เมตร 

บรรยากาศละลานตาไปดขวยกพงหพนลมเปปนจนานวนมากตพจงอยลชบนเนจนและสพนเขาทยพสวยงามดขวย

บรรยากาศแบบธรรมชาตจ สามารถเขขาชมไดขถถงฐานเสาโดยตรง ตชางทยพอพพนทยพไมชสามารถเขขาชม

ไดข นอกจากนยจยพงมยรขานกาแฟสวยๆ ทยพมยมคมถชายภาพทยพเปปนทยพนจยมของนพกทชองเทยพยวจนานวนมากทยพ

สามารถบลรณาการใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพนชาสนใจในระดพบประเทศไดข โดยโครงการ

พพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนประกอบดขวยกจจกรรมหลพกๆ 2 กจจกรรม คพอ 

กจจกรรมทยพ 1การอบรมและใหขความรลขเรพพอง “การจพดการทชองเทยพยว” ทยพเนขนการทชองเทยพยวเชจง

พลพงงานและการอนครพกษฑทยพเชพพอมโยงบลรณาการทรพพยากรเชจงพพจนทยพไวขดขวยกพน

กจจกรรมทยพ 2การจพดทนาการตลาดและแผนทยพการทชองเทยพยวเชจงรคก ดขวยการผสานเทคโนโลยยเขขา

กพบการทชองเทยพยวทยพตอบโจทยฑการทชองเทยพยวสมพยใหมช

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0
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PS65014271 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑจากสมชนไพรเพชทอสรลางรายไดลใหลกมบชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑและตราสจนคขาใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ

การนนาวพถคดจบในชคมชนมาแปรรลป

การใชขเทคโนโลยยในการประชาสพมพพนธฑ/ออกแบบโฆษณาสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพรหนองแวง

รายละเอทยด : 1.ลลกประคบสมคนไพร เปปนการนนาสมคนไพรในหมลชบขานมาเเปรรลปเพพพอใหขเกจดเปปน

สจนคขาใหมช2.ลลกประคบสมคนไพรใชขในการรพกษาอาการปวดเมพพอยลขาของรชางกาย3.สชงเสรจมอา

ชยพเเละสรขางรายไดขใหขกพบครอบครพว ชคมชน4.ลลกประคบสมคนไพรมยกระบวนการผลจตทยพไมชสชง

ผลเปปนอพนตรายตชอส

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.หนองแวง อ.เทพารพกษฑ จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ลลกประคบสมคนไพร เปปนการนนาวพตถคดจบสมคนไพรทยพมยอยลชภายในชคมชนมาเเปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑ ทยพ

มยสรรพคคณในการรพกษาสคขภาพ ทยพมยสชวนประกอบหลพก คพอ ตะไครข ใบมะขาม ผจวและใบมะกรลด 

ขมจจนชพน ไพร พจมเสนเเละการบลร  ในการเเปรรลปใหขเปปนผลจตภพณฑฑลลกประคบสมคนไพรของชคมชน

เทพประธานพร ทยมงานจถงมยแนวคจดในการนนาชาวบขานแปรรลปสมคนไพร สรขางตราสจนคขา บรรจค

ภพณฑฑ รวมถถงพพฒนาชชองทางการตลาด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 280 / 818



PS65076103 : โครงการสครมบผมวอมญชมนมะนาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชอจเลพกทรอนจกสฑโดย สพพอดจจจทพล ไดขแกช 

Facebook

ใชขระบบ IT และอจนเตอรฑเนพต ในการออกแบบโลโกข สลาก และการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

เปปนการนนาผงอพญชพนมาพพฒนาเปปนของใชขสนาหรพบรชางกาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สครพบผจวอพญชพนมะนาว

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑสครพบผจวอพญชพนมะนาว มยขนาด 500 กรพม ใชขทนาความสะอาดผจวกาย 

อพญชพนมยสรรพคคณเปปนสารตขานอนคมลลอจสระชชวยใหขผจวพรรณผชองใส เนยยนนคชม เหมาะสนาหรพบ

ผจวแพขงชาย ประกอบกพบมะนาวทยพมยฤทธจดเปปนกรดชชวยขจพดเซลลฑผจวเกชาออกจากผจวหนพงและผจว

นคชมลพพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จพนอพด อ.โนนสลง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เนพพองจากสภาพแวดลขอมของชคมชนอคดมไปดขวยไมขนานาชนจด เชชน ไมขเลพจอยลขมลคก ไมขดอก ไมข

ประดพบ รวมถถงไมขยพนตขน โดยเฉพาะไมขเลพจอยลขมลคกอยชางอพญชพนและไมขยพนตขนอยชางมะนาว ซถพงเปปน

วพสดคหลพกในการทนาผลจตภพณฑฑ ดขวยเหตคนยจจถงมยการนนาทรพพยากรมาใชขใหขเกจดประโยชนฑดขวยการ

ผลจตสครพบผจวอพญชพนมะนาวไวขใชขทนาความสะอาดผจวกาย โดยใชขสครพบขพดทพพวทพจงรชางกาย เพพพอ

ขจพดเซลลฑผจวเกชาออกจากผจวหนพง และชชวยใหขผจวนคชมลพพนอยชางเหพนไดขชพด ทพจงนยจยพงมยกระบวนการ

ผลจตทยพไมชซพบซขอน สามารถใชขงานไดขจรจง จนเกจดเปปนสจนคขาทยพมยคคณภาพ แปลกใหมช อยกทพจงยพง

สะดวกตชอการขนสชง สชวนของการพพฒนาทรพพยากรในชคมชนใหขมยมลลคชาเพจพมขถจน จถงนนามาแปรรลป

เปปนสครพบผจวอพญชพนมะนาว บรรจคลงในกระปคกทรงกลม มยโลโกขเพพพอดถงดลดความสนใจรวมทพจง

ปปายอธจบายผลจตภพณฑฑ และจะมยการขายในชชองทางออนไลนฑเพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบคนในชคมชนอยก

ทางหนถพง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,380

หนขา 281 / 818



PS65076104 : โครงการสบสดอมญชมนมะนาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบโลโกข

เพจพมชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชเลพกทรอนจกโดย สพพอดจจจทพล ไดขแกช 

Facebook

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชอพญชพนมะนาว

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑสบลชอพญชพนมะนาว มยขนาด 50 กรพม ใชขทนาความสะอาดทพจงผจวหนขาและ

ผจวกาย โดยอพญชพนมยสรรพคคณเปปนสารตขานอนคมลลอจสระชชวยใหขผจวพรรณผชองใส เนยยนนคชม 

เหมาะสนาหรพบผจวแพขงชาย ประกอบกพบมะนาวทยพมยฤทธจดเปปนกรดชชวยผลพดเซลลฑผจวทยพตายแลขว และ

ทนาใหขผจวกระจชางใส

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จพนอพด อ.โนนสลง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากภายในชคมชนเปปนพพจนทยพธรรมชาตจอพนอคดมสมบลรณฑมยพพชพรรณนานาชนจดอยชางไมข

เลพจอยลขมลคกเชชนดอกอพญชพนและไมขยพนตขนอยชางมะนาวเปปนจนานวนมากชาวบขานจถงคจดคขนการนนา

ทรพพยากรทยพมยอยลชมาใชขใหขเกจดประโยชนฑโดยนนาดอกอพญชพนและผลมะนาวมาแปรรลปเปปน

ผลจตภพณฑฑสบลชอพญชพนมะนาวเพพพอใชขทนาความสะอาดรชางกายทพจงนยจอพญชพนยพงมยสรรพคคณเปปนสาร

ตขานอนคมลลอจสระชชวยใหขผจวพรรณผชองใสเนยยนนคชมเหมาะสนาหรพบผจวแพขงชายประกอบกพบมะนาวทยพมย

ฤทธจดเปปนกรดชชวยผลพดเซลลฑผจวทยพตายแลขวและทนาใหขผจวกระจชางใสมากยจพงขถจนนอกจากนยจ

ผลจตภพณฑฑสบลชอพญชพนมะนาวมยกระบวนการผลจตทยพไมชซพบซขอนขนาดกะทพดรพดมยรลปแบบทยพหลาก

หลายรวมถถงมยนนจาหนพกเบาและสะดวกตชอการขนสชง สชวนของการพพฒนาทรพพยากรในชคมชนใหขมย

มลลคชาเพจพมขถจนจถงนนามาแปรรลปเปปนสบลชอพญชพนมะนาวบรรจคลงในซองฟอยลฑสยพาสเทลมยโลโกขเพพพอ

ดถงดลดความสนใจรวมทพจงปปายอธจบายผลจตภพณฑฑและอคปกรณฑเสรจมอยชางถคงตยฟองเพพพอสะดวกใน

การใชขงานและจะมยการขายในชชองทางออนไลนฑเพพพอเพจพมรายไดขใหขกพบคนในชคมชนอยกทางหนถพง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,470

หนขา 282 / 818



PS65012397 : โครงการตลาดนมดชชมชนเพชทอสดงเสรมมการจนาหนดายผลมตภมณฑฑในชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ FACEBOOK TIKTOK

ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑผชานโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ

ออกแบบโลโกขผชานแอพพลจเคชพพน CANVA

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดชคมชนกคดจอก

รายละเอทยด : เปปนการนนาพพจนทยพวชางเปลชาในชคมชน มาพพฒนาเปปนศลนยฑรวมการซพจอขาย เพพพอใหข

พชอคขาแมชคขาทพจงในชคมชนและนอกชคมชน ไดขนนาสจนคขาของตพวเองมาวางขาย ทพจงยพงเปปนการหมคน

เวยยนรายไดขในชคมชนอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.กคดจอก อ.บพวใหญช จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

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

p=drivesdk

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65010264 : ตลาดนมดสทเขทยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอออนไลนฑสชงเสรจมการตลาด  เชชน เพจfacebook

ระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบโลโกข  canva

แอปใชขตพดตชอภาพหรพอวจดจโอเพพพอใชขในการสชงเสรจมการตลาด capcut

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดสเขยยว

รายละเอทยด : ผลพกดพนตลาดชคมชนใหขเปปนตลาดนพดสยเขยยวทยพมยสจนคขาจนาพวกผพกปลอดสารพจษ 

สจนคขาทางการเกษตรและสจนคขาเชจงอนครพกษฑ ใหขกพบกลคชมลลกคขาภายในและภายนอกชคมชนผชาน

ตลาดนพดสยเขยยวโดยมยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑและผลขนนาชคมชนพรขอมทพจงสรขาง

แลนดฑมารฑคใหขกพบชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.เสมาใหญช อ.บพวใหญช จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลพกดพนตลาดชคมชนใหขเปปนตลาดนพดสยเขยยวทยพมยสจนคขาจนาพวกผพกปลอดสารพจษ สจนคขาทางการ

เกษตรและสจนคขาเชจงอนครพกษฑ ใหขกพบกลคชมลลกคขาภายในและภายนอกชคมชนผชานตลาดนพดสยเขยยว

โดยมยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑและผลขนนาชคมชนพรขอมทพจงสรขางแลนดฑมารฑคใหขกพบชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,800
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PS65077109 : โครงการกระทชดมรายอาหารสมตวฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อาหารสพตวฑ

การออกแบบตราสจนคขา

การขายออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระทคชมรายอาหารสพตวฑ

รายละเอทยด : เปปนอาหารโคและกระบพอทยพผสมจากวพตถคดจบบางสชวนทยพสามารถหาไดขจากใน

ทของถจพนเอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กระทคชมราย อ.ประทาย จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1)ดขานผลจตภพณฑฑใหขความสนาคพญการออกแบบทยพทพนสมพย 2)ดขานราคาตของมยความเหมาะสมกพบ

คคณภาพของสจนคข และมคชงเนขนกลยคทธฑการลดราคา 3)ดขานการสชงเสรจมการตลาดพถงพอใจดขาน

การไดขรพบสชวนลดมยการใหขของสมนาคค ณของแถม 4)ดขานกระบวนการใหขบรจการพถงพอใจใน

ระบบการบรจการทยพมยความทพนสมพย 5)ดขานชชองทางการจพดจนาหนชายมยความคจดเหพนวชารขานทยพตพจงอยลช

ในตพวเมพองสชงผลใหขเกจดการรพบรลขและภาพลพกษณฑทยพดยของตราสจนคขา 6)ดขานบคคคลพถงพอใจกพบ

พนพกงานขายทยพมยความสคภาพอชอนนขอม กระตพอรพอรขนทยพ จะ

ใหขบรจการ และ 7) ดขานลพกษณะทางกายภาพใหขความสนาคพญในดขานการตกแตชงรขานสะอาด สวย

งาม เปปนระเบยยบ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,500
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PS65008210 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมด ดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลโคก

ไทย อนาเภอปฝกธงชมย จมงหวมด นครราชสทมา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Google Map

QR. Code

ขายบรจการเสขนทางทชองเทยพยวดขวยจพกรยานในรลปแบบออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยว ตนาบลโคกไทย

รายละเอทยด : เสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ ตนาบลโคกไทย โดยการนนา

วพสดคเหลพอใชขในทของถจพนมาสรขางเปปนปปายบอกทาง ปปายประชาสพมพพนธฑ ประชาชนในพพจนทยพมยเสขน

ทางจพกรยานทยพปลอดภพย สามารถใชขเพพพอการเดจนทางในชยวจตประจนาวพนและเพพพอการออกกนาลพง

กายไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกไทย อ.ปปกธงชพย จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รพกษฑโลกโคกไทย

ออนไลนฑ : U2T โคกไทย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการเสขนทางจพกรยานเพพพอสนพบสนคนการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ พพจนทยพตนาบลโคกไทย 

อนาเภอปปกธงชพย จพงหวพดนครราชสยมา

       ทางกลคชม U2T ตนาบลโคกไทย อนาเภอปปกธงชพย จพงหวพดนครราชสยมา ไดขตระหนพกถถงการสชง

เสรจมสคขภาพของประชาชนในชคมชน โดยไดขทนาการกนาหนดเสขนทางจพกรยานทยพปลอดภพย 

สามารถใชขเพพพอการเดจนทางในชยวจตประจนาวพนและเพพพอการออกกนาลพงกายไดข นอกจากนยจยพง

สามารถใชขเปปนเสขนทางเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนไดขดขวย

       ทางตนาบลโคกไทยไดขทนาการคพดสรร คพดเลพอกเสขนทางจพกรยานทยพปลอดภพย และนนาวพสดคเหลพอ

ใชขมาสรขางปปายบอกทาง ปปายประชาสพมพพนธฑ เนพพองจากเขขากพบโครงการขพบเคลพพอนเศรษฐกจจและ

สพงคม ดขวยเศรษฐกจจ BCG ซถพงปปายบอกทางทยพทยมงานจะนนามาใชขนพจนนพจนเราใชขเศษวพสดคเหลพอใชข ทยพ

มยอยลชในตนาบลไมชมยผลตชอสจพงแวดลขอม ตรงตชอเศรษฐกจจชยวภาพ BIO ECONOMY และเปปนการนนา

วพสดคเหลพอใชขนนามาใชขใหมชไดข  ตรงตชอเศรษฐกจจการหมคนเวยยน CIRCULAR ECONOMY อยกทพจง

เมพพอทนาการทนาลายกนาจพดขยะปปายประเภทนยจกพไมชสชงผลตชอสภาพแวดลขอม ตรงตชอเศรษฐกจจ 

GREEN ECONOMY 

       ดพงนพจนในเดพอนกรกฎาคมอยลชในขพจนตอนการ สนารวจสถานทยพสนาคพญในชคมชน โดยทางทยมงาน

วางแผนทยพจะเรจพมกนาหนดเสขนทางจพกรยานทยพผชานสถานทยพสนาคพญในเดพอนสจงหาคม และนนาไปสลช

การอบรมปปาย แผนทยพบอกเสขนทาง และจพดทนาโปรแกรมการทชองเทยพยวชคมชนโดยจพกรยานใน

เดพอน กพนยายน ตชอไป

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65012445 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลตสม 

อนาเภอปฝกธงชมย จมงหวมดนครราชสทมา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ไมชมย

ไมชมย

การสรขางการมยสชวนรชวมกพบประชาชนในพพจนทยพ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยว ตนาบลตลม

รายละเอทยด : ปปพ นจพกรยานทชองเทยพยวภายในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ตลม อ.ปปกธงชพย จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.มยโปรโมชพพนตามชชวงเวลา

2.สชงเสรจมเสขนทางจพกรยาน ปปพ นและทชองเทยพยวในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 287 / 818



PS65014437 : โครงการพมฒนาตลนแบบครทมบนารชงผลนนนานมขลาวโพดกลางดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแปรรลปผลผลจตทางการเกษตร

องคฑความรลขในการพพฒนาสลตรครยมบนารคงผจว

พพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ครยมบนารคงผจวนนจานมขขาวโพดกลางดง

รายละเอทยด : เปปนการพพฒนาผลจตภพณฑฑโดยการแปรรลปนนจานมขขาวโพดเปปนครยมบนารคงผจว 

เนพพองจากขขาวโพดเปปนพพชทของถจพนเปปนของดยระดพบตขาบลกลางดง มยคครประโยชนฑในการบนารคง

ผจวพรรณ ทนาใหขผจวพรรณของเราไมชเหยพยวยชน เปลชงปลพพงดลสดชพพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.กลางดง อ.ปากชชอง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ยพงไมชมย

ออนไลนฑ : กลางดงมยดย U2T for BCG ตนาบลกลางดง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Customer Segments กลคชมลลกคขาทยพใสชใจสคขภาพและความงาม กลคชมลลกคขาทยพอยากไดขสจนคขาทยพ

ปลอดภพย กลคชมลลกคขาทยพสนพบสนคนพพชผลทางการเกษตร กลคชมลลกคขาตชางประเทศทยพชพพนชอบสจนคขา

ไทย

Value Propositions เปปนสจนคขาทยพปลอดภพยตชอผลขบรจโภค ไดขรพบมาตรฐาน GAP, ASEAN GMP, 

ISO, FDA (อย.) สจนคขามาจากวพตถคดจบในทของถจพน วพตถคมาจากสมาชจกหรพอกลคชมชคมชนในพพจนทยพ

Channels เวพบไซตฑ กลคชมไลนฑ เวพบเพจ การสมพครสมาชจกเพพพอใชขเปปนสชวนลดหรพอรพบโปรโมชพน รพบ

ตพวแทนจนาหนชาย

Customer Relationships ชชองทางออนไลนฑ ชชองทางออฟไลนฑ แพลตฟอรฑมมารฑเกพตตจจง

Revenue Streams  รายไดขจากการขายสจนคขา

Key Resources วพสดค/อคปกรณฑ/เครพพองมพอ/เครพพองจพกรทยพใชขในการผลจต เงจนลงทคน วพตถคดจบใน

ตนาบล ผลขเชยพยวชาญในการผลจต สถานทยพดนาเนจนการ

Key Activitiesขายวพตถคดจบในทของถจพนทยพมยมาตรฐาน แปรรลปวพตถคดจบในทของถจพน สนารวจความตของ

การของเกษตรกรในพพจนทยพ

Key Partners มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน เทศบาลตนาบลสยมามงคล เทศบาล

ตนาบลกลางดง เกษตรกรในตนาบลกลางดง อนาเภอปากชชอง จพงหวพดนครราชสยมา

Cost Structure คชาวพตถคดจบ คชาสาธารณลปโภค คชาแรงงาน คชาบรรจคภพณฑฑ คชาขนสชง คชาโฆษณา

ประชาสพมพพนธฑ กนาไร 20-30%

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 8,000
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PS65017972 : โครงการ Long Ma Long แลลวจะหลงรมก...โปฟงตาลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลข : การเชพพอมโยงสถานทยพทชองเทยพยว ในอนาเภอปากชชอง จพงหวพดนครราชสยมา

องคฑความรลข : การสรขางคอนเทนตฑในโซเชยยลเพพพอใชขดถงดลดนพกทชองเทยพยว ใหขมาเทยพยวปากชชอง 

นครราชสยมา

องคฑความรลข : รชวมมพอกพบหนชวยงานเครพอขชายการทชองเทยพยว ภาคเอกชนและหนชวยงานภาครพฐ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทาง และแผนทยพการทชองเทยพยว ตนาบลโปปงตาลอง อนาเภอปากชชอง 

จพงหวพดนครราชสยมา

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลโปปงตาลอง ความหลากหลายของสถานทยพทชอง

เทยพยวเชจงเกษตร เชจงวพฒนธรรม และการทชองเทยพยวชคมชน  เชชน วพด , รขานอาหาร , สวนผลไมข 

ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โปปงตาลอง อ.ปากชชอง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนพพชสวนและสมคนไพรบขานสระนนจาใส OTOP เขาใหญช

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขาสชวนใหญชเปปนกลคชมลลกคขาจากทพพวประเทศไทยและทพพวโลก ไมช

จนากพดเพศและไมชจนากพดวพย เปปนกลคชมบคคคลทยพเดจนทางมาจากนอกพพจนทยพเพพพอตของการหาสถานทยพ

พพกผชอนหยชอนใจจากการทนางานหนพก และตของการหลบเลยพยงสพงคมเมพองเพพพอมาดพพมดนพากพบ

ธรรมชาตจ

Customer Relationships – มยการสอบถามความพถงพอใจกพบลลกคขาหลพงจากการเดจนทาง

ทชองเทยพยว และตจดตามการรยวจวของลลกคขาหลพงจากการกลพบจากสถานทยพทชองเทยพยว ผชานทางการ

แสดงความคจดเหพน หรพอการ     โพสตฑรลปภาพเชพคอจน ณ สถานทยพทชองเทยพยวทยพลลกคขาไปไดขเทยพยว

Channels – จพดจนาหนชายและโปรโมทผชานแฟนเพจเฟสบคบค “Long ma Long แลขวจะหลงรพก...

โปปงตาลอง” และการฝากขายผชานบรจษพทนนาเทยพยวชพพอดพง หนชวยงานภาครพฐทยพเกยพยวกพบการทชอง

เทยพยว รวมไปถถงการประชาสพมพพนธฑของลลกคขาผชานการบอกตชอ

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ การทชองเทยพยวเชจงเกษตรทยพเนขนไปในเรพพอง

ของ Slowlife เพพพอใหขลลกคขาไดขรลขสถกถถงการพพกผชอนอยชางเตพมทยพ หลยกหนยความวคชนวายจากสพงคม

เมพอง ทพจงนยจ การทชองเทยพยวยพงเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจและสามารถชชวยกระจายรายไดขใหขชคมชน 

สรขางงาน สรขางอาชยพในกพบประชากรในชคมชน

Key Activities - กระบวนการผลจต เรจพมจากการออกสนารวจเสขนทางเพพพอทนาการเชพพอมโยงสถาน

ทยพทชองเทยพยวทยพมยความสวยงามและโดดเดชน เพพพอนนามาจพดทนาเปปนเสขนทางการทชองเทยพยวกชอนทนา

การโปรโมทและขายใหขกพบลลกคขา

Key Resources - ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย ทรพพยากรบคคคล ผลขประกอบการ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 9,000
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PS65025794 : โครงการเสลนทางทดองเทททยวนมเวศเกษตรชชมชน หมสสท มทสชข

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑวามรลข และนวพตกรรม การสรขางเสขนทางทชองเทยพยวเพพพอสชงเสรจมกจจกรรมในชคมชนทพจงทยพมย

อยลชแลขวและยพงไมชมย โดยเชพพอมโยงเสขนทางทชองเทยพยวทยพยพงไมชมยใครทนามากชอน เพพพอนนามาเปปนสชวน

หนถพงในเสขนทางการทชองเทยพยวนจเวศเกษตรชคชมน กระตคขนความรชวมมพอและกระจายรายไดขสลช

ชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หมลสย มยสคข

รายละเอทยด : โปรแกรมเสขนทางทชองเทยพยวนจเวศเกษตรชคมชน หมลสย มยสคข 2 วพน 1 คพน   วพนทยพ 1 

ศาลเจขาพชอเขาใหญช-ปปพ นจพกรยานเยยพยมชมหมลชบขานทชามะปรางคฑ-เยยพยมชมสวนผลไมข ณ สวน

สนาเภาทอง-กจจกรรมทนาลลกหอมมะกรลดใบเตย-กจจกรรมปลลกตขนอชอนสายบพวแดง- เยยพยมชม

นนจาผคดธรรมชาตจ-พายเรพอคายพค วพนทยพ 2 ศลนยฑเรยยนการทนาปคปยจากมลลไสขเดพอน-ฐานเรยยนรลข

สายพพนธฑควายไทย-เยยพยมชมสวนผพกออแกนจก ณ สวนลคงฤทธจด-กจจกรรมทนานนจาพรจก ณ 

วจสาหกจจชคมชน-นวดแผนไทยผชอนคลายความเมพพอยลขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.หมลสย อ.ปากชชอง จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เสขนทางทชองเทยพยวนจเวศเกษตรชคมชน หมลสย มยสคข

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลหมลสย สจนคขาชคมชน และทชองเทยพยวนจเวศเกษตรชคมชน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ศถกษาขขอมลลทรพพยากรการทชองเทยพยวและเตรยยมความพรขอมดขานสถานทยพทชองเทยพยวกจจกรรม

การทชองเทยพยวทยพเหมาะสมกพบพพจนทยพตนาบลหมลสยเพพพอจพดแพพกเกจการทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน โดยเชพพอม

โยงคคณคชาและสรขางประสบการณฑบนฐานอพตลพกษณฑชคมชนลพกษณะทางภลมจศาสตรฑทยพโดดเดชน

การทชองเทยพยวเชจงนจเวศเกษตรชคมชนกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑทยพสอดคลของกพบ

เศรษฐกจจชยวภาพเศรษฐกจนหมคนเวยยนเศรษฐกจจสยเขยยวและเชพพอมโยงกพบแหลชงทชองเทยพยวมรดก

โลก

กลคชมเปปาหมายในการจนาหนชายคพอกลคชมนพกทชองเทยพยวชาวไทยและชาวตชางชาตจนพกทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑนพกทชองเทยพยวเชจงเกษตรกลคชมครอบครพวกลคชมผลขสลงอายคกลคชมคลชรพกนพกรยวจวทชอง

เทยพยว(Infuencer)นพกธครกจจนพกลงทคนกลคชมเยาวชนนพกเรยยนนพกศถกษากลคชมศถกษาดลงานกลคชมกาง

เตขนทฑนพกพพฒนาระบบแอพพลจเคชพพนบรจษพทนนาเทยพยวและกลคชมBiker

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 45,000

หนขา 290 / 818



PS65022377 : แพวกกระเปปาปฝท นเทททยวเมชองเกดาฉบมบสายคลทน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยดขานสพพอประชาสพมพพนธฑ online ทนาโดยการสรขางสพพอ Content เกยพยวกพบการทชอง

เทยพยวเพพพอสชงเสรจมการเขขาถถงและความนชาสนใจตชอแพคเกจทชองเทยพยว

นวพตกรรมดขานบรจการ (Service Innovation) โดยการออกแบบแพคเกจการทชองเทยพยววจถย

ใหมชฉบพบคนสคขภาพพรขอมกพบการไดขสพมผพสวจถยชยวจตของความเปปนทของถจพนในเมพองพจมายดขวย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพพกกระเปปาปปพ นเทยพยวเมพองเกชาฉบพบสายคลยน

รายละเอทยด : แพคเกจทชองเทยพยว 1 วพน 1 คพน มยบรจการจพกรยานและทยพพพกโอมสเตยฑพรขอมขขาว

เชขา รพบจนานวนจนากพด 5 คน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.ในเมพอง อ.พจมาย จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การทชองเทยพยวฉบพบสายคลยน

ออนไลนฑ : Rak Phimai Sai Clean

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แพพกกระเปปาปปพ นเทยพยวเมพองเกชาฉบพบสายคลยน เปปนแพคเกจการทชองเทยพยวตนาบลในเมพองอนาเภอพจ

มายทยพตของการใหขผลขมาเยพอนไดขสพมผพสความเปปนวจถยชยวจตชคมชน นพกทชองเทยพยวจะไดขสพมผพสเมพองเกชา

พจมายจากการปปพ นจพกรยานชมเมพอง ไดขกจนอาหารอยชางคนพจมายและไดขออกกนาลพงกายดขวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65063131 : เสลนทางจมกรยานเพชทอการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. นวพตกรรม พพฒนาปปายบอกเสขนทางจพกรยาน ทยพมยรลปแบบอชานงชายและสะดคดตา

2. นวพตกรรม ปปายบอกทางจพกรยานอพจฉรจยะโดยใชข QR code สแกนขขอมลลของผลจตภพณฑฑ

ระหวชางเสขนทาง

3. นวพตกรรม สรขางสพพอออนไลนฑอยชางงชายสนาหรพบคนในกลคชมเพพพอใชขเปปนชชองทางการขายสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ

รายละเอทยด : กนาหนดเสขนทางจพกรยานในพพจนทยพตนาบลจอหอเพพพอสรขางมลลคชาเพจพมใหขกพบการ

ทชองเทยพยวในชคมชนจะเปปนการดถงดลดใหขมยนพกทชองเทยพยวจากภายนอกเขขามาสลชพพจนทยพชชวยสนพบ

สนคนใหขเกจดรายไดขกพบกลคชมธครกจจ วจสาหกจจชคมชนทยพมยผลผลจตตชาง ๆ ทยพเกยพยวเนพพองกพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จอหอ อ.เมพองนครราชสยมา จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บอกบากตชอปาก

ออนไลนฑ : @u2tjoho

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การกนาหนดเสขนทางจพกรยานในพพจนทยพตนาบลจอหอเพพพอสรขางมลลคชาเพจพมใหขกพบการทชองเทยพยวใน

ชคมชน เปปนการนนาเนพจอหา เรพพองราว ศจลปวพฒนธรรมของพพจนทยพมาใชขงานผชานการนนาเสนอเปปนงาน

ศจลปะและงานสรขางสรรคฑในเสขนทางแตชละชชวงของทางจพกรยานในพพจนทยพ จะเปปนการดถงดลดใหขมย

นพกทชองเทยพยวจากภายนอกเขขามาสลชพพจนทยพชชวยสนพบสนคนใหขเกจดรายไดขกพบกลคชมธครกจจ วจสาหกจจ

ชคมชนทยพมยผลผลจตตชาง ๆ ทยพเกยพยวเนพพองกพน โดยเสขนทางจพกรยานดพงกลชาวนยจยพงสามารถทยพจะชชวย

ลดภาระคชาใชขจชายในการเดจนทางของประชาชนในชคมชนไดขอยกดขวย ทพจงนยจหากสามารถกนาหนด

เสขนทางจพกรยานไดขอยชางเปปนรลปธรรม กพจะชชวยใหขเกจดกลคชมประชาชนในพพจนทยพสามารถประกอบ

ธครกจจการนนาเทยพยวดขวยการใชขจพกรยาน หรพอการสรขางธครกจจเกยพยวเนพพอง เชชน การซชอม ดลแลรพกษา

และใหขเชชาจพกรยาน การใหขเชชาทยพพพก การจนาหนชายผลจตภพณฑฑ สจนคขา ของทยพระลถกของชคมชน เปปน

ตขน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65073105 : โครงการแผนทททเสลนทางจมกรยานเพชทอการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

.Google Map

QR. Cord

ขายบรจการเสขนทางทชองเทยพยวดขวยจพกรยานในรลปแบบออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยว ตนาบลในเมพอง

รายละเอทยด : แผนทยพเสขนทางจพกรยานเพพพอการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ ตนาบลในเมพอง โดยนนา

เสนอผชานเสขนทางไหวขพระภายในคลเมพองเกชา นครราชสยมา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ในเมพอง อ.เมพองนครราชสยมา จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ :  จbagkha

ออนไลนฑ : bagkha.com

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การกนาหนดเสขนทางจพกรยานในพพจนทยพตนาบลในเมพอง อนาเภอเมพอง จพงหวพดนครราชสยมาเพพพอสรขาง

มลลคชาเพจพมใหขกพบการทชองเทยพยวในชคมชน เปปนการนนาเนพจอหา เรพพองราว ศจลปะะวพฒนธรรมของพพจนทยพ

มาใชขงานผชานการนนาเสนอเปปนงานศจลปะและงานสรขางสรรคฑในเสขนทางแตชละชชวงของทาง

จพกรยานในพพจนทยพ จะเปปนการดถงดลดใหขมยนพกทชองเทยพยวจากภายนอกเขขามาสลชพพจนทยพชชวยสนพบสนคนใหข

เกจดรายไดขกพบกลคชมธครกจจ วจสาหกจจชคมชนทยพมยผลผลจตตชาง ๆ ทยพเกยพยวเนพพองกพน โดยเสขนทาง

จพกรยานดพงกลชาวนยจยพงสามารถทยพจะชชวยลดภาระคชาใชขจชายในการเดจนทางของประชาชนในชคมชน

ไดขอยกดขวย ทพจงนยจหากสามารถกนาหนดเสขนทางจพกรยานไดขอยชางเปปนรลปธรรม กพจะชชวยใหขเกจดกลคชม

ประชาชนในพพจนทยพสามารถประกอบธครกจจการนนาเทยพยวดขวยการใชขจพกรยาน หรพอการสรขางธครกจจ

เกยพยวเนพพอง เชชน การซชอม ดลแลรพกษาและใหขเชชาจพกรยาน การใหขเชชาทยพพพก การจนาหนชายผลจตภพณฑฑ 

สจนคขา ของทยพระลถกของชคมชน เปปนตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 293 / 818



PS65017557 : โครงการออกแบบสชทอประชาสมมพมนธฑการทดองเทททยวตนาบลสทมชม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. นวพตกรรม แผนทยพออนไลนฑโดยใชข QR code สรขางความสะดวกในการสแกนอชานขขอมลลของ

ชคมชน

2. นวพตกรรม การสรขางเพจใน facebook สรขางสพพอออนไลนฑและอพพเดตสถานทยพและกจจกรรม

ตชางในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มคมใหมช สพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวตนาบลสยมคม

รายละเอทยด : สพพอการทชองเทยพยวตนาบลสยมคม อนาเภอเมพองนครราชสยมา จพงหวพดนครราชสยมา 

ประกอบดขวยแผนทยพการทชองเทยพยวในตนาบล แผชนพพบประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว ปปายระบค

สถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน ของทยพระลถกสนาหรพบเสขนทางการทชองเทยพยว  เพจ Facebook ประชา

สพมพพนธฑการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.สยมคม อ.เมพองนครราชสยมา จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : สยมคม ตนาบลนชาเทยพยว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Business Model Canvas การทนาธครกจจ 4 ขขอ 

1. ทนาสจนคขาอะไร ตขนแบบสพพอการทชองเทยพยวตนาบลสยมคม อนาเภอเมพองนครราชสยมา จพงหวพด

นครราชสยมา

2. ทนาอยชางไร สนารวจสถานทยพสนาคพญในชคมชน จพดทนาสพพอการทชองเทยพยวตนาบลสยมคม อนาเภอเมพอง

นครราชสยมา จพงหวพดนครราชสยมา

3. ขายใหขใคร นพกทชองเทยพยว

4. ความคคขมคชาทางการเงจน สรขางทางเลพอกใหขเปปนตนาบลนชาเทยพยว แหชงใหมชในโคราช

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 294 / 818



PS65021583 : ฟารฑมสชข ฟารฑมออรฑแกนมค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองตพดหญขา

รถไถ

เครพพองตยดจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑฟารฑมสคขฟารฑมออแกนจก

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวในชคมชน และการทชองเทยพยวเชจงเกษตรมยบขานพพกภายใน

ชคมชน โดยมยบขานทยพเขขารชวมโครงการ จ านวน3 หลพงคาเรพอนสามารถรพบรองลลกคขาไดข 5-10 

คน/หลพงภายในชคมชนนจคมเศรษฐกจจพอเพยยง มยบรจการรพบรองในเรพพองของทยพพพก อาหาร รพบ

จพดอบรมความรลขดขานการเกษตร ผพกไรขสาร ใหขกพบนพกทชองเทยพยว หนชวยงาน หรพอสถาบพนการ

ศถกษาตชางๆ ทยพมยความสนใจเกยพยวกพบการเกษตรโดยสามารถรพบลลกคขากจจกรรมศลนยฑเรยยนรลขฯ 

สามารถรพบไดข 20 คน/วพน คจดเปปน 160 คน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.วพงนนจาเขยยว อ.วพงนนจาเขยยว จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ฟารฑมสคขฟารฑมออรฑแกนจค

ออนไลนฑ : ฟารฑมสคขฟารฑมออรฑแกนจค

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

วางแผนออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงเกษตร ภายในชคมชนนจคมเศรษฐกจจพอเพยยงวาง

แผนออกแบบบรรจคภพณฑฑผพกสลพดใหขมยความนชาดถงดลด สวยงาม มยระดพบ นชารพบประทาน ออกแบบ

สพพอประชาสพมพพนธฑ ผชานแพลตฟอรฑม  Facebook Youtube Tiktok

สจงหาคม 2565

ประชาสพมพพนธฑกจจกรรมศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเกษตรใหขกพบสถาบพนการศถกษา  ชาวบขานในชคมชน  

และหนชวยงานตชางๆ เพพพอนนาความรลขไปตชอยอดหารายไดข

กพนยายน 2565

ดนาเนจนการประชาสพมพพนธฑผชานแพลตฟอรฑม  Facebook Youtube Tiktok ใชขกลยคทธฑ 

Infuencer Marketing ในการสรขางภาพลพกษณฑใหขแกชธครกจจ

แผนการขาย ประชาสพมพพนธฑใหขโฮมสเตยฑฟารฑมสคข ออฑแกนจค เปปนทยพรลขจพกและนชาสนใจมากยจพงขถจนใน

กลคชมของลลกคขาเปปาหมายในจพงหวพดนครราชสยมาและจพงหวดใกลขเคยยง และลลกคขาทยพเดจนทางเขขามา

ทชองเทยพยวในอนาเภอวพงนนจาเขยยว โปรโมทแบรนดฑสจนคขาดขวยกลยคทธฑ ดขวยสพพอวจดยโอและ 

Storytelling เพพพอใหขลลกคขาสนใจแจะจดจนาสจนคขา ออกแบบกจจกรรมการเรยยนรลขการทนา

เกษตรกรรม ประชาสพมพพนธฑดขวยสพพอ Online ไมชวชาจะเปปนรลปภาพ วจดยโอ โปสเตอรฑ ผชานแพ

ลตฟอรฑม Facebook Yotube Tiktok

แผนการผลจต/สพพงซพจอสจนคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 22,000

หนขา 295 / 818



PS65010794 : การทดองเทททยวชชมชนเชมงสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาชชองทางการจพดจนาหนชายโดยใชขการตลาดดจจจทพล ไดขแกช Facebook

ออกแบบโปรแกรมทพวรฑโดยใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑและออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ ไดขแกช 

Canva

ใชขความรลขดขานการจพดการการทชองเทยพยวชคมชนเชจงสรขางสรรคฑและหลพกการดขานการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขคนเขา

รายละเอทยด : สชองสพตวฑดลกระทจง ชมสวนสมคนไพร สวนผลไมขตามฤดลกาล หชอลลกประคบ ทนาผขา 

eco print

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครราชสยมา

ต.วพงหมย อ.วพงนนจาเขยยว จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขคนเขา (สชองสพตวฑดลกระทจง) เปปนกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพเนขนการทชองเทยพยวและทนากจจกรรมรชวม

กพบชคมชม อยลชกพบธรรมชาตจ ไมชวชาจะเปปนการเทยพยว กจจกรรมตชางๆ อาหารการกจน หรพอแมขแตชทยพพพก 

เปปนทยพพพกสพมผพสธรรมชาตจ ไดขเรยยนรลขวจถยชยวจตของคนในชคมชน เปปนตขน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 11,192

หนขา 296 / 818



PS65022372 : คลองไผด tourism

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขแอพพลจเคชพพน คลองไผช Tourism และใชข Google Map ในการบอกพจกพดแผนทยพ

ประชาสพมพพนธฑผชาน Social Media  facebook : คลองไผช tourism เปปนสพพอกลางในการแจขง

ขขอมลลขชาวสาร

สรขาง Storytelling ประวพตจการทชองเทยพยวของชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพพคเกจการทชองเทยพยว 1 daytrip

รายละเอทยด : จพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยวเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในตนาบล และสชง

เสรจมใหขมยการอนครพกษฑวพฒนธรรมและประเภณยดพจงเดจมใหขคงอยลช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.คลองไผช อ.สยคจจว จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : คลองไผช tourism

ออนไลนฑ : คลองไผช tourism

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนการคจดชพพอแพพคเกจการทชองเทยพยว

วางแผนออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยวใหขมยความนชาสนใจและดถงดลดนพกทชองเทยพยว

เพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑผชานแพลตฟอรฑมการขายออนไลนฑ และ Social Media ตชางๆ

สจงหาคม 2565

จพดจนาหนชายแพพคเกจการทชองเทยพยวทพจงทางออฟไลนฑ ออนไลนฑ และสพพอ Social Media ตชางๆ

ประชาสพมพพนธฑแพพคเกจการทชองเทยพยว

จพดทนาโปรโมชพพนเพพพอสชงเสรจมยอดขาย

กพนยายน 2565

จพดจนาหนชายแพพคเกจการทชองเทยพยวทพจงทางออฟไลนฑ ออนไลนฑ และสพพอ Social Media ตชางๆ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยว แพพคเกจการทชองเทยพยว เพพพอจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ

โปรโมทแพพคเกจการทชองเทยพยว ดขวยกลยคทธฑ Storytelling เพพพอใหขแพพคเกจการทชองเทยพยวมยความ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 297 / 818



PS65022172 : ผาคสดรมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมสถานทยพทชองเทยพยวลง Googl Maps

อบรมอยคอมเมจรซ Page Faceook Like Platform และTikTok

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และตชางจพงหวพด ตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผาคลชรพก

รายละเอทยด : โปรแกรมการทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน ทชองเทยพยวผาคลชรพก ชมพระอาทจตยฑตกดจน รพบ

ประทานอาหารเยพนและผพกผชอนหยชอนใจทชามกลางธรรมชาตจลขอมรอบ ชมพระอาทจตยฑขถจนทยพ

กพงหพนลมรวมทพจงเทยพยวชมดอกทานตะวพนทยพไรชชพยณรงคฑ ณ หนองนนจาใสบขานเรา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.หนองนนจาใส อ.สยคจจว จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ผาคลชรพก

ออนไลนฑ : เชพคอจนหนองนนจาใส

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565 

วางแผนออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวใหขมยความทพนสมพยและหลากหลาย เชชน จพดโปรแกรม 

กจจกรรมการทชองเทยพยว

วางแผนออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวใหขมยความนชาสนใจ ใกลขชจดธรรมชาตจทยพสวยงาม 

ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ และดนาเนจนการประชาสพมพพนธฑผชาน Social Media 

สจงหาคม 2565

โปรโมทโปรแกรมการทชองเทยพยว และจพดจนาหนชายทรจปการทชองเทยพยวทางออนไลนฑ

ประชาสพมพพนธฑกจจกรรมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตทยพยพพงยพน

กพนยายน 2565

จพดจนาหนชายโปรแกรมการทชองเทยพยวทางออนไลนฑ

ขยายชชองทางการตลาด

แผนการขาย

ออกแบบโปรแกรมกจจกรรมการทชองเทยพยว และเสขนทางการเดจนทางทชองเทยพยว

โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวดขวยกลยคทธฑ Storytelling เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยว และสรขางการจด

จนาแลขวความประทพบใจ

ออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจในชคมชน โดยการนนาเสนอแกชนพกทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 298 / 818



PS65025983 : แผนททททดองเทททยวสวนสลมโอ ตนาบลโคลงยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สแกน QR code ขขอมลลสวนสขมโอทยพเขขารชวมโครงการ

สแกน QR code เสขนทางทชองเทยพยวและเชพพอมตชอไปยพงแอพพลจเคชพน Google Maps

แผนทยพทชองเทยพยวทยพแสดงขขอมลลสวนสขมโอ เสขนทางทชองเทยพยว และภาพรวมของตนาบลโคขงยาง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพทชองเทยพยวสวนสขมโอ โคขงยาง

รายละเอทยด : แผนทยพทชองเทยพยวสวนสขมโอ โคขงยาง-เลชาเรพพองราวความเปปนมาของสวนสขมโอ-

ใหขความรลขเกยพยวกพบวจธยการปลลกสขมโอตพจงแตชขพจนตอนการเพาะปลลกจนถถงการเกพบเกยพยว-เดจนชม

สวนสขมโอ พรขอมทพจงสามารถซพจอสขมโอทยพสวนไดขเลย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.โคขงยาง อ.สลงเนจน จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อบต.โคขงยาง อ.สลงเนจน

ออนไลนฑ : อบต.โคขงยาง อ.สลงเนจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. ออกแบบและผลจตตขนแบบผลจตภพณฑฑแลขวนนามาถชายภาพเพพพอจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑสจนคขา

และบรจการแตชละประเภท

2. โปรโมทแบรนดฑสจนคขาดขวยกลยคทธฑ Storytelling เพพพอสรขางคคณคชาใหขแกชแบรนดฑ

3. ประชาสพมพพนธฑกจจกรรมทางธครกจจอยชางตชอเนพพอง ดขวยสพพอ Online แบบตชาง ๆ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 299 / 818



PS65022353 : 30สดาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชระบบ Online เกพบขอมลลผาน Application

ใชระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

ทนาการประชาสพมพพนธผานสพพอ Online ผานแพลตฟอรม Social Media

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สามสจบสชาง

รายละเอทยด : เพจโปรโมตการทชองเทยพยวสามสจบสชาง เปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยสครนารย

ต.มะเกลพอเกชา อ.สลงเนจน จ.นครราชสยมา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สามสจบสชาง ตนาบลมะเกลพอเกชา

ออนไลนฑ : มะเกลพอเกชา  กจนอะไร  เทยพยวไหนดย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนการตลาด

กรกฎาคม 2565

- วางแผนสนารวจเสขนทางการบรจการแหลชงทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชา

- ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ และดนาเนจนการประชาสพมพพนธฑผชานแพลตฟอรฑม Social Media

สจงหาคม 2565

- ประชาสพมพพนธฑกจจกรรมการบรจการแหลชงทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชา

กพนยายน 2565

- สรขางภาพลพกษณฑใหขแกชการบรจการแหลชงทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชา 

- ขยายชชองทางการตลาดประชาสพมพพนธฑเพจพม เพพพอใหขคนรลขจพกมากขถจน

แผนการขาย

- ออกแบบทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชาแลขวถชายภาพ เพพพอจพดทาสพพอประชาสพมพพนธฑแหลชง

ทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชา

- สรขาง Storytelling การทชองเทยพยวธรรมชาตจ

- ออกแบบกจจกรรมการบรจการแหลชงทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชานนาเสนอแกชคลชคขาทาง

ธครกจจเพพพอขยาย

ชชองทางในการดนาเนจนธครกจจเพจพมเตจม

- โปรโมทการบรจการแหลชงทชองเทยพยวสามสจบสชางมะเกลพอเกชา เพพพอสรขางคคณคชาใหขแกชการบรจการ

สรขางความจดจา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 300 / 818



PS65041194 : เสลนทางทดองเทททยวอมจฉรมยะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมผลจตสพพอและโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

โปรแกรม Microsoft offce

เสขนทางทชองเทยพยวอพจฉรจยะและคลชมพอเสขนทางการทชองเทยพยวอพจฉรจยะ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวอพจฉรจยะ

รายละเอทยด : บรจการดขานการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แนวคจดธครกจจทยพดนาเนจนการ

การดนาเนจนชยวจตของมนคษยฑในสมพยโบราณ มยความแตกตชางกพบการดนาเนจนชยวจตในยคคปปจจคบพน 

เนพพองจาก จนานวนประชากรเพจพมมากขถจนทนาใหขเกจดความวคชนวาย จถงทนาใหขนพกทชองเทยพยวบางสชวน

ตของการหาทยพสงบ และ สถานทยพพพกผชอนหยชอนใจ ดพงนพจนองคฑการบรจหารสชวนตนาบลควนทองไดข

เปปดบรจการ ทชองเทยพยวเชจงชคมชนใหขกพบนพกทชองเทยพยวทยพมาเยพอน เนพพองจากตนาบลควนทอง มยความ

อคดมสมบลรณฑของทรพพยากรธรรมชาตจทพจงบนบกและในนนจา มยภลมจทพศนฑทยพสวยงาม ภลมจปปญญาชาว

บขานทยพ สมควรแกชการเรยยนรลขอยกมากมาย และไดขสรขางสพงคม วพฒนธรรม บนพพจนฐานความเชพพอดพจง

เดจมและความเชพพอทาง พคทธศาสนา จนพพฒนาเปปนเอกลพกษณฑทยพสะทขอนใหขเหพนถถงวจถยทางสพงคม

และวพฒนธรรมของชาวตนาบลควนทองไมชวชาจะ เปปนลพกษณะของบขานเรพอน วพด การทนาผขาบาตจก 

การเกษตร อาหารการกจน และถนอมอาหาร สจพงเหลชานยจเปปน ความภาคภลมจใจทยพตนาบลควน

ทองอยากใหขนพกทชองเทยพยวมาไดขรพบรลขคคณคชาแหชงวจถยชยวจตทยพสงบสคขและวพฒนธรรมทยพพวก เขาไดขสพบ

สานกพนมา เพพพอดนาเนจนโครงการขพบเคลพพอนเศรษฐกจจและสพงคมฐานรากหลพงโควจดดขวย

เศรษฐกจจ BCG ทยมงานจถงมยแนวคจดในการขพบเคลพพอนเสขนทางทชองเทยพยวอพจฉรจยะ ตนาบลควนทอง 

เพพพอเปปนการสรขางความรพบรลขเกยพยวกพบตนาบลควนทองใหขภายนอกรลขจพก  สชงเสรจมการทชองเทยพยว 

เพจพมรายไดขใหขกพบชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 28,776

หนขา 301 / 818



PS65017657 : ทชดงโพธมดพาเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑผชานทางสพพอ Social

จพดกจจกรรมหรพอสพพอออนไลนฑแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลทคชงโพธจด อนาเภอจคฬาภรณฑ 

จพงหวพดนครศรยธรรมราช  ในรลปแบบใหมชๆใหขเปปนทยพนชาสนใจและดถงดลดนพกทชองเทยพยวมากขถจน

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จพดทนากราฟปคดยไซนฑเผยแพรชขขอมลลทพพวไปและรายละเอยยดของ

โครงการทยพดนาเนจนงาน

รายละเอทยด : จะเปปนการจพดทนากราฟปคดยไซนฑเผยแพรชขขอมลลทพพวไปและรายละเอยยดของ

โครงการเกยพยวกพบขขอมลลพพจนฐานของตนาบล เพพพอเปปนการแนะนนาพพจนทยพใหขคนภายนอกไดขรลขจพก

และสพมผพสถถงความเปปนอยคชของชาวบขานตนาบลทคชงโพธจด โดยเผยแพรชทางเพจ Facebook : 

U2T For BCG ตนาบลทคชงโพธจด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ทคชงโพธจด อ.จคฬาภรณฑ จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทคชงโพธจดพาเทยพยว

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทคชงโพธจด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

โครงการทคชงโพธจดพาเทยพยว จะเปปนการประชาสพมพพนธฑ แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบล โดยจะพา

ไปทนาความรลขจพกซถพงสถานทยพในตนาบล พรขอมทพจงพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวประจนาตนาบลใหขเปปนสถาน

ทยพทยพพรขอมตขอนรพบนพกทชองเทยพยว และเปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 9,500

หนขา 302 / 818



PS65016992 : โครงการพมฒนาดมนปลสก ตนาบลดอนตรอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการตลาดออนไลนฑ

นวพตกรรมการพพฒนาดจนปลลก

นวพตกรรมการพพฒนาผลจตภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดจนปลลก Dr. POTTING SOIL

รายละเอทยด : เปปนดจนปลลกทยพมยหลายสลตรใหขเลพอกหลากหลายตรงกพบความตของการของ

ลลกคขา และใชขวพตถคดจบทยพดยมยคคณภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ดอนตรอ อ.เฉลจมพระเกยยรตจ จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลดอนตรอ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลดอนตรอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนการสรขางธครกจจดจนปลลก โดยทนาการพพฒนาดจนปลลกทยพมยคคณภาพใชขวพตถคดจบทยพดย มยใหขเลพอก

หลายสลตรตามความตของการปลลกของลลกคขา ซถพงเปปนการจพดทนาขถจนภายใตขแบรนดฑของชคมชน

เปปนการสรขางรายไดขและสรขางอาชยพ ทพจงนยจวพตถคดจบเปปนการใชขวพตถคดจบทยพเหลพอใชขทางการเกษตรใน

ชคมชนใหขเกจดประโยชนฑสลงสคก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 303 / 818



PS65047255 : Unseen เขาพระทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3) ประชาสพมพพนธฑผชานทางสพพอออนไลนฑ

1) โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมควบคลชกพบสถานประกอบการ รขานอาหาร ทยพพพกใน

พพจนทยพ

2) ประชาสพมพพนธฑผชานทางปปายโฆษณา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดเขาพระทอง

รายละเอทยด : วพดเขาพระทอง สรขางมาตพจงแตชสมพยศรยวจชพยตอนตขน หรพอในยคคของกษพตรจยฑคน

สนาคพญคพอ พระเจขาศรยธรรมโศกราช และพระเจขาจพนทรภาณคศรยธรรมราช เปปนวพดทยพเกชาแกชมย

อายคประมาณ 800 กวชาปป มยพระพคทธรลปสยทองจนานวนมากถถง 29 องคฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG เขาพระทอง

ออนไลนฑ : U2T for BCG เขาพระทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลเขาพระทองจะเนขนอพตลพกษณฑ วจถยชยวจต วพฒนธรรมพพจนถจพนและสายมล 

เพราะตนาบลเขาพระทองจะมยวพด สนานพกสงฆฑซถพงเปปนศลนยฑรวมของคนในชคมชน และมยความรชวม

สมพย ความนชาสนใจสนาหรพบการเดจนทางมาทชองเทยพยวในตนาบลเขาพระทอง

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 304 / 818



PS65006481 : ตนานานสะพานโคลง 100 ปปเมชองชะอวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางจคดเชพคอจน สะพานโคขง100 ปป ชะอวด

ประชาสพมพพนธฑกระตคขนเเหลชงทชองเทยพยว

ปปายประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตนานานความเปปนของสะพานโคขง 100 ปปมา

รายละเอทยด : การสพมภาษณฑบคคคลในทของถจพนทยพมยความหลากหลายวชาการเปลยพยนแปลงตพจงแตช

เรจพมตขนจนถถงปปจจคบพน อะไรทยพยพงคงอยลชและอะไรทยพหายไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชะอวด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชะอวด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สถานทยพสะพานโคขง เปปนทยพพพกผชอนหยชอนใจ บรรยากาศดย เมพพอกลชาวถถง "สะพานโคขง" ชาวบขาน

ตชางตนาบล ทพจงอนาเภอชะอวดกพจะรลขจพกกพนเปปนอยชางดย ทางทยม U2T C.U. จถงมยความตพจงใจทยพจะสรขาง

เเละพพฒนาสถานทยพแหชงนยจใหขมยความเปปนหนถพงเดยยวทยพจะอยลชคลชกพบชาวชะอวดตลอดไป

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0
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PS65012934 : โครงการออกแบบสชทอประชาสมมพมนธฑเชมงสรลางสรรคฑเพชทอยกระดมบคชณภาพสมนคลาและบรมการ

ของตลาดรมมนนนา ตนาบลเชทยรใหญด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยการจพดอบรมดขานสพพอประชาสพมพพนธฑในรลปแบบออนไลนฑ (facebook,instagram,tiktok)

นนาไปใชขเปปนคลชมพอแนะนนาการทชองเทยพยวควบคลชไปกพบกจจกรรมทยพจพดไวขภายในแผชนพพบ

ตชอยอดการบรจการในอนาคต ปรพบเปลยพยนกจจกรรมใหขสอดคลของไปกพบกจจกรรมของตนาบล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผชนพพบประชาสพมพพนธฑ

รายละเอทยด : แผชนพพบใชขกระดาษ recycle หรพอกระดาษรพกษฑโลกผลจตเปปนสจนคขาเพพพอใหข

บรจการ ภายในแผชนพพบประกอบดขวยแผนทยพรขานคขาทยพเขขารชวมโครงการ รวมถถงใหขมยการสะสม

แสตมปฟเมพพอมยการมาจพบจชายตลาด เพพพอนนาไปสลชการลคขนรพบของรางวพลหรพอสชวนลดทยพเปปนไป

ตามขขอกนาหนดของโครงการตชอไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.เชยยรใหญช อ.เชยยรใหญช จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผชนพพบประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวตลาดรจมนนจาเชยยรใหญช เปปนการบรจการทยพจพดบรจการใหขแกชผลข

ทยพตของการทชองเทยพยวสถานทยพตชางๆภายในตนาบลเชยยรใหญช หรพออนาเภอเชยยรใหญช

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65017505 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑนนนามมนมะพรลาวสกมดเยวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจคภพณฑฑ

ออกแบบฉลากสจนคขา

ยกระดพบมาตรฐานการผลจต

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Co Marlin

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพนเปปนผลจตภพณฑฑทยพเปปนสารสกพดจาก

ธรรมชาตจมยประโยชนฑตชอสคขภาพมากมายและสามารถนนาไปใชขประโยชนฑไดขหลากหลาย

ผลจตภพณฑฑนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน เปปนผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจ มยประโยชนฑตชอสคขภาพและ

สามารถนนาไปใชขประโยชนฑไดขหลากหลาย มยสรรพคคณทยพโดดเดชนในการเตจมความชคชมชพจนใหขผจว

พรรณ  มยวจตามจนอย และสารตชอตขานอนคมลลอจสระ ชชวยบนารคงและซชอมแซมเซลลฑ ฟฟจ นฟล เซลลฑผจว

หนพงใหขแขพงแรงกลพบมามยชยวจตชยวา ชคชมชพจน ทนาใหขเซลลฑผจวเตชงตถง ชชวยลดรจจวรอยกชอนวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.ทชาขนาน อ.เชยยรใหญช จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พาขวพญโฮมสเตยฑ (@ ณ ทยพนยจ ทชาขนาน)

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Co-marlin-นนจามพนมะพรขาว

สกพด-101229602702444/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.กลคชมลลกคขาเหมาะกพบคนไทยและตชางชาตจผลขมยรายไดขตนพาไปจนถถงระดพบสลงเปปนกลคชมลลกคขาทยพรพกใน

การดลแลสคขภาพและกลคชมธครกจจสปา

2.คคณคชาของสจนคขาและบรจการเปปนสจนคขาทยพทนามาจากธรรมชาตจมยประโยชนฑตชอสคขภาพนนาไปใชข

ประโยชนฑไดขหลากหลาย

3.ชชองทางการจพดจนาหนชายแหลชงจนาหนชายสจนคขาในชคมชนหขางสรรพสจนคขาแหลชงจพดแสดงสจนคขา

เชชนออกบลธโชวฑสจนคขาชชองทางออนไลนฑเชชนFacebookTikTokShop

4.ความสพมพพนธฑกพบลลกคขาใชขรลปแบบการใหขบรจการแบบเชพพอมตชอถถงกพนเปปนชคมชนเชชนFanpage

บนFacebookโดยภายในเพจจะมยบรจการขขอมลลและชชองทางตจดตชอ

5.รายรพบจากการขายสชงทยพเกจดจากคลชคขาในชคมชนนนาสจนคขาไปขายตชอผชานการออกบลธรายไดขขาย

ปลยกจากการขายผชานชชองทางออนไลนฑ

6.รายจชายตขนทคนวพตถคดจบ,ตขนทคนจขางผลจต,ตขนทคนขนสชงและกระจายสจนคขา,ตขนทคนคชาดนาเนจนการ

เชชนคชาโทรศพพทฑเอกสารคชาการตลาดและโฆษณาคชามาบรรจคภพณฑฑ

7.ทรพพยากรหลพกไดขแกชมะพรขาวทยพไดขจากภายในชคมชนเครพพองมพออคปกรณฑในการผลจตแหลชงเงจน

ทคนสนพบสนคนจากโครงการU2T

8. กจจกรรมหลพก พพฒนาคคณภาพสจนคขาใหขดยขถจน เขขาถถงกลคชมลลกคขาใหขหลากหลาย

 9. ผลขรชวมงานหลพก บรจษพทขนสชงเอกชน ประชาชนในชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 18,500
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PS65042126 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑชชมชนบลานดดานชลาง ตนาบลคลองเส อนาเภอถนนาพรรณรา จมงหวมด

นครศรทธรรมราช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยเชพพอมโยงระหวชางผลขผลจตและผลขบรจโภคผชาน Platform business อยชางมย

ประสจทธจภาพ

เทคโนโลยยการเพจพมชชองทางการขาย

เทคโนโลยยการโฆษณาและประชาสพมพพนธฑและการจพดการรขานคขาออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กาแฟสดบขานดชานชขาง

รายละเอทยด : กาแฟสดบขานดชานชขาง กาแฟสดพพนธคฑโรบพสตขา(Robusta) 100% ผลจตโดย

วจสาหกจจชคมชนกาแฟสด@ผถจงโพรงไทยบขานดชานชขาง ตนาบลคลองเส อนาเภอถนจาพรรณรา 

จพงหวพดนครศรยธรรมราช เปปนกาแฟสดคพพวกลางบดละเอยยด ใสชในถคงฟอยลฑซจปลพอคตพจงไดข ใน 1 

หชอ มยปรจมาณ 5 ซอง ขนาดซองลชะ 45 กรพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.คลองเส อ.ถนจาพรรณรา จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ยอดขายเดพอนละ 250 หชอ เปปนการประมาณการจากยอดขายเดพอนทยพสลงสคด แตชจากการคจด

โดยเฉลยพยพบวชายอดขายตชอเดพอนคพอ เดพอนละ 100 หชอ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 308 / 818



PS65039127 : นนนามมนมะพรลาวสกมดรลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมภลมจปปญญาชาวบขาน

นวพตกรรมการแปรรลปจากวพตถคดจบนนจามพนมะพรขาวมาเปปนนนจามพนมะพรขาวสกพดรขอน

นวพตกรรมดขานสคขภาพ มยสชวนชชวยในการบรรเทาอาการปวดเมพพอยตามรชางกาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนมะพรขาวสกพดรขอน

รายละเอทยด : นนจามพนมะพรขาวสกพดรขอน Coconut Oil Heat สกพดจากสมคนไพร สรรพคคณของ

สมคนไพรชชวนในการรพกษาอาการปวดเมพพอยในจคดตชางๆ ตามรชางกาย ใชขไดขทคกเพศทคกวพย มย

ชชองทางการจพดจนาหนชายทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.เขาขาว อ.ทคชงสง จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

นนจามพนมะพรขาวสกพดรขอน Coconut Oil Heat สกพดจากสมคนไพร สรรพคคณของสมคนไพรชชวนใน

การรพกษาอาการปวดเมพพอยในจคดตชางๆ ตามรชางกาย ใชขไดขทคกเพศทคกวพย มยชชองทางการจพด

จนาหนชายทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 309 / 818



PS65041160 : พมฒนาและยกระดมบผลมตภมณฑฑสมชนไพรลสกประคบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางกลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ บรจเวณใกลขเคยยง และเพจพมชชองทางการตจดตชอซพจอขาย

พพฒนา Packaging Desing ใหขมยคคณภาพและมาตรฐาน

Adobe Photoshop ใชขในการออกแบบ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรลลกประคบ

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑ สมคนไพรลลกประคบ เกจดจากการรวมตพวของสตรยในพพจนทยพตนาบลนา

โพธจด อนาเภอทคชงสง จพงหวพดนครศรยธรรมราช เปปนผลจตภพณฑฑทยพทนากพนภายในกลคชมเพพพอใชขสนาหรพบ

รพกษาสคขภาพและขายแกชบคคคลทยพสนใจภายในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 2 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.นาโพธจด อ.ทคชงสง จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตภพณฑฑสมคนไพรลลกประคบเกจดจากการรชวมมพอของกลคชมสตรยภายในตนาบลนาโพธจดอนาเภอ

ทคชงสงจพงหวพดนครศรยธรรมราชโดยการสนพบสนคนของทยมUT2ตนาบลนาโพธจดทยพไดขจนนาวจทยากรผลขจขจ
ขจขจ

เชยพยวชาญมาอบรมใหขความรลขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ขจขจ
ข

ในการผลจตและพพฒนาบรรจคภพณฑฑดฑด
ฑดฑด
ฑดฑด
ฑดฑด
ฑดฑด
ฑดฑด
ฑดฑด
ฑ

ผลจตภพณฑฑสมคนไพรลลกประคบ

ใชขสมคนไพรทยพสามารถหาไดขจากชคมชนทนาใหขไดขชชวยเหลพอสจนคขาทางการเกษตรลดตขนทคนในการ

ผลจตอยกทพจพ จงยพงชชวยตชอยอดพพฒนาอาชยพใหขเกจดรายไดขในกลคชมสตรยและทนาใหขเกจดรายไดขในชคมชน

ของตนเองโดยมยการวางแผนทยพจะนนาผลจตภพณฑฑเขขาสลชการขยายแผนทางการตลาดทพจง

แบบออฟไลนฑและออนไลนฑเพพพอใหขกลคชมทยพผลจตมยรายไดขและเกจดการเตจบโตอยชางตชอเนพพองและมพพน

คง1.การวจเคราะหฑสถานการณฑธครกจจ SWOT

1.1 จคดแขพง

-ผลจตภพณฑฑสามารถหาวพตถคดจบภายในชคมชนของตนเอง และเปปนสมคนไพรจากธรรมชาตจ 100%

-สมาชจกมยแรงจลงใจในการผลจตสมคนไพรลลกประคบ

-สมาชจกในกลคชมมยความรลข ความสามารถในการผลจตสจนคขาสมคนไพรลลกประคบ 

1.2 จคดอชอน

-ในปปจจคบพนผลจตภพณฑฑลลกประคบ ยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของชาวบขานในตนาบล

-บรรจคภพณฑฑ และตราโลโกขยพงขาดความทพนสมพย

-มยการผลจตสจนคขาไมชตชอเนพพอง

-ยพงขาดอคปกรณฑดขานการผลจตทยพทพนสมพย

1.3 โอกาส

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 310 / 818



PS65042113 : ผลามมดยลอมพออวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย MarTech หรพอ Marketing Technology มาใชขในการทนาการตลาดผชาน Mobile 

App TikTok Shop ชชอง พออวด@กรคงชจง

สพพอโฆษณาประเภท VDO เปปน Content เกยพยวกพบประวพตจความเปปนมาและคคณสมบพตจของ

ผลจตภพณฑฑผขามพดยขอมพออวด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสพจอพออวด

รายละเอทยด : ขนาด Free Size อก 26 + ยาว 26 +เหมาะสนาหรพบเพศหญจงและเพศชาย เสพจอ

พออวดมยคคณสมบพตจทยพโดดเดชนในเรพพองของลวดลายทยพมยความเปปนธรรมชาตจมยสยทยพชพดเจนดยไซนฑ

ทยพหลากหลายสวมใสชสบายเหมาะกพบทคกโอกาส

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.กรคงชจง อ.นบพจตนา จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพจพมชชองทางการจนาหนชายผชานทางออนไลนฑนนาเทคโนโลยย MarTechในการทนาการตลาด

ผชานTikTokShopรลปแบบVDOเกยพยวกพบประวพตจความเปปนมาและคคณสมบพตจของผขามพดยขอมพอ

อวดทพจงและใหขความรลขเรพพองการตลาดในยคคDigitalMarketingกพบวจสาหกจจชคมชน เพพพอสรขางราย

ไดขอยชางยพพงยพน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 20,424

หนขา 311 / 818



PS65016072 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑนนนามมนมะพรลาวสกมดเยวนตนาบลบางตะพง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองสกพดเยพน

เครพพองไลชความชพจน

เครพพองอบแหขง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน

รายละเอทยด : นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน มยประโยชนฑหลายอยชาง ใชขบนารคงผจวและเสขนผม เหมาะ

สนาหรพบบรจโภค สารพพดประโยชนฑแบบตของพกตจดบขานสจนคขานนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน สามารถ

ชชวยใหขการรพบประทานและความงามเขขาถถงลลกคขาไดขงชายมากยจพงขถจน เปปนสจนคขาทยพทพจงบรจโภค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.บางตะพง อ.ปากพนพง จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ขาย ณ ทยพทนาการผลขใหญชบขานหมลชทยพ 1 และตลาดปากพนพง

ออนไลนฑ : โครงการมหาวจทยาลพยสลชตนาบล ตนาบลบางตะพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สจนคขานนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน สามารถชชวยใหขการรพบประทานและความงามเขขาถถงลลกคขาไดขงชาย

มากยจพงขถจน เปปนสจนคขาทยพทพจงบรจโภคและเหมาะสนาหรพบรพบประทานเพพพอสคขภาพและบนารคงผจวพรรณ  

นนจามพนมะพรขาวบรจสคทธจดสกพดเยพนชชวยปกปปองและเสรจมสรขางภลมจคคขมกพน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 312 / 818



PS65008459 : ทอนหงสฑ Product

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางทรจปทชองเทยพยวชคมชน

การพพฒนาเเหลชงทชองเทยพยว

การใชขสพพอออนไลนฑในการเผยเเพรชเเหลชงทชองเทยพยวในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Thon Hong Adventure Trip

รายละเอทยด : การศถกษาเสขนทางทชองเทยพยวทางธรรมชาตจของตนาบลทอนหงสฑ เปปนการศถกษา

ธรรมชาตจ วจถยชยวจต วพฒนธรรม รวมถถงสถานทยพสนาคพญตชางๆของชคมชน ซถพงเปปนการสชงเสรจม

การทชองเทยพยวแกชชคมชน ทนาใหขชคมชนเปปนทยพรลขจพกของบคคคลภายนอกซถพงกลคชมลลกคขาเปปนกลคชม

ประชาชนทพพวไปไมชจนากพดอายค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ทอนหงสฑ อ.พรหมคยรย จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Thon Hong Adventure Trip

ออนไลนฑ : U2Tตนาบลทอนหงสฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การศถกษาเสขนทางทชองเทยพยวทางธรรมชาตจของตนาบลทอนหงสฑ เปปนการศถกษาธรรมชาตจ วจถย

ชยวจต วพฒนธรรม รวมถถงสถานทยพสนาคพญตชางๆของชคมชน ซถพงเปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวแกช

ชคมชน ทนาใหขชคมชนเปปนทยพรลขจพกของบคคคลภายนอก ซถพงกลคชมลลกคขาเปปนกลคชมประชาชนทพพวไป ไมช

จนากพดอายค ไมชจนากพดเพศ ซถพงเปปนผลขทยพสนใจในการทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ มยการตจดตามผลความ

พถงพอใจเมพพอไดขมาทชองเทยพยววชาเปปนอยชางไร อยากมาซนจาหรพอไมช มยการประสานงานกพบรขานคขาทยพ

เขขารชวมใหขมยสชวนลดสนาหรพบผลขทยพเคยมาเทยพยวแลขวสนใจมาในครพจงถพดไป มยการประชาสพมพพนธฑผชาน 

Facebook ตนาบลทอนหงสฑ by นพกจพดการทางสพงคม ในสชวนของผลขเกยพยวขของในธครกจจการทชอง

เทยพยวและสนพบสนคนการทชองเทยพยวจะมยองคฑการบรจหารสชวนตนาบลทอนหงสฑ การทชองเทยพยวแหชง

ประเทศไทยจพงหวพดนครศรยธรรมราช มหาวจทยาลพยราชภพฎนครศรยธรรมราชและสนานพกงาน

พพฒนาชคมชนอนาเภอพรหมคยรย ตขนทคนจะประกอบไปดขวย ตขนทคนในการพพฒนาเสขนทางทชองเทยพยว 

ตขนทคนในการจพดอบรมของมพคคคเทศกฑ คชาบนารคงสถานทยพ คชาเสพพอมโทรมของสถานทยพและคชา

สาธารณลปโภคตชางๆ รายไดขจากการทนาธครกจจจะไดขจากการจนาหนชายทรจปทชองเทยพยวของตนาบล

ทอนหงสฑโดยจนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน Facebook Pages เปปนตขน คคณคชาทยพนพกทชอง

เทยพยวจะไดขรพบคพอการไดขศถกษาชมความงามของธรรมชาตจในชคมชนและการไดขชชวยอนครพกษฑ

ทรพพยากรธรรมชาตจในชคมชน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 313 / 818



PS65006494 : "โครงการทดานนนาศรทชมน...การทดองเทททยวนวมตวมถทชชมชนสสดความยมทงยชน"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยสพพอประชาสพมพพนธฑในรลปแบบออนไลนฑ

การสรขางเครพอขชายการทชองเทยพยวชคมชนกพบผลขประกอบการและหนชวยงานภาครพฐ

การสชงเสรจมอพตลพกษณฑของชคมชนและการทชองเทยพยวอยชางยพพงยพน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชานนจาศรยชพน...การทชองเทยพยวนวพตวจถยชคมชนสลชความยพพงยพน

รายละเอทยด : ทชานนจาศรยชพนตพจงอยลชในพพจนทยพตนาบลกนาแพงเซาอนาเภอเมพองจพงหวพดนครศรย

ธรรมราชเปปนสถานประกอบการทชองเทยพยวและบรจการทยพเกจดขถจนจากการรวมตพวกพนของกลคชม

วจสาหกจจชคมชนผลไมขผพกพพชสมคนไพรแปรรลปและการทชองเทยพยวบขานนาโหนด โดยมยบรจการ

กจจกรรมทางนนจา รขานอาหารและทยพพพก จากการลงพพจนทยพชคมชนของผลขปฏจบพตจงานโครงการ U2T 

พบวชาเปปนสถานประกอบการทยพมยศพกยภาพพพฒนาเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพเชพพอมโยงผลขประกอบ

การในชคมชน เกษตรกร และหนชวยงานในพพจนทยพทยพพรขอมใหขการสนพบสนคนอยชาง อบต.กนาแพงเซา 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.กนาแพงเซา อ.เมพองนครศรยธรรมราช จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานขนมจยนประตล 3, สวนสละลคงกลขวยปปาณย, ทชานนจาศรยชพน, สวนลคงหมขอ

ออนไลนฑ : ทยพนยพกนาแพงเซา U2T for BCG

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

กลคชมลลกคขา (Customer Segment): กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพใสชใจสจพงแวดลขอม นพกทชองเทยพยว

สายอนครพกษฑ

ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา (Customer Relationships): การสรขางความสพมพพนธฑอพนดยกพบกลคชม

ลลกคขา มยการสอบถามความพถงพอใจของลลกคขา ทยพมาทชองเทยพยวและใชขบรจการทยพพพก อาหาร รขานคขา 

รชองแพเปปยก โดยนนาขขอมลลความพถงพอใจทยพลลกคขามยตชอผลขประกอบการมาแลกเปลยพยนเรยยนรลข ปรพบ

ปรคงรลปแบบ/วจธยการบรจการตชางๆ ทยพเปปนไปไดขตามขขอเสนอแนะของผลขใชขบรจการ ผชานชชองทาง

ตชางๆ เชชน เพจ กลชองขขอความตอบรพบ การพลดคคยสอบถามจากลลกคขาโดยตรง นอกจากนยจยพงมย

การแจขงโปรโมชพพนตชางๆ ผชานทาง Facebook เพจของผลขประกอบการตชางๆ FB สชวนตพว FB เพจ 

ทยพนยพกนาแพงเซา (U2T ต.กนาแพงเซา) ไลนฑกลคชมตชางๆ และชชองทางการประชาสพมพพนธฑของ อบต. 

กนาแพงเซา ฯลฯ

ชชองทางการเขขาถถง (Channels: ชชองทางการเขขาถถงมยการประชาสพมพพนธฑ ทางสพพอออนไลนฑ และ

มยการสพพอสารแบบปากตชอปาก

คคณคชาของสจนคขาและบรจการ (Value Propositions):  ทชานนจาศรยชพน บรจการทยพพพกทยพสะดวกสบาย

หลากหลายรลปแบบ ไดขแกช บขานเปปนหลพงทยพมยความเปปนสชวนตพว ลานกางเตขนทฑในบรรยากาศทยพ

สบายๆ รจมนนจาและลานกวขาง รวมถถงทยพพพกแบบแพลอยนนจาสนาหรพบผลขทยพตของการสพมผพสใกลขชจดกพบ

สายนนจาทยพเปปนแหลชงนนจาทยพสนาคพญกชอนไหลเขขาสลชเมพองนครศรยธรรมราชเพพพอผลจตนนจาประปาและใชข

เพพพอการเกษตร การอคปโภคตชอไป นอกจากนยจยพงมยรขานอาหารรจมนนจาคอยบรจการลลกคขาทยพผชานไป

ผชานมาหรพอตพจงใจแวะมาหาบรรยากาศอพนสงบผชอนคลายดขวยรสชาตจของอาหารพพจนเมพองดพจง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 314 / 818



PS65017513 : ถนนคนเดมนวมถทใหมดทดาวมงเมชองลมกอรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขโปรแกรม AI ในการออกแบบการจพดวางสถานทยพและอคปกรณฑ

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การประชาสพมพพนธฑ การทนาการตลาด เพพพอใหขกจจกรรมเปปนทยพรลขจพกในวงกวขาง (Social 

Network, Online Marketing, Application

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ถนนคนเดจนวจถยใหมชทชาวพงเมพองลจกอรฑ

รายละเอทยด : สรขางการมยสชวนรชวมและสรขางกจจกรรมตขนแบบโดยการจพดตลาดนพดอพต

ลพกษณฑทยพมยวพฒนธรรมของชคมชนเพพพอรพจอฟฟจ นสจนคขาขถจนชพพอในอดยตภลมจปปญญาชาวบขานของ

ตนาบลทชาวพงโดยชาวบขานในชคมชนเขขามามยสชวนรชวมในการนนาสจนคขามาจนาหนชายงานศจลปะ

หพตถกรรมวพฒนธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครศรยธรรมราช

ต.ทชาวพง อ.เมพองนครศรยธรรมราช จ.นครศรยธรรมราช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. Value proposition

- สรขางพพจนทยพทยพจะแสดงสจนคขาและวพฒนธรรม

- สรขางการมยสชวนรชวมในชคมชน

- สรขางความสามพคคย

- เพจพมรายไดขใหขกลพบชคมชน

2. Customer segment

- นพกทชองเทยพยวตชางถจพนทพพวประเทศไทย

- ผลขทยพชพพนชอบยชานเมพองเกชา

- คนในชคมชนกลพบมาแลขวอยากใหขเหพนคคณคชาในชคมชน

3. Distribution channels

- การประชาสพมพพนธฑใหขคนเขขามาในพพจนทยพ

4. Customer relationships

- การดถงดลดนพกทชองเทยพยว

- คคณคชาในชคมชนกพบตลาด

5. Revenue streams

- สรขางรายไดขใหขกพบชคมชน

- สรขางรายไดขจากการทชองเทยพยว

6. Key resource

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,500

หนขา 315 / 818



PS65030275 : บรมการเเพทยฑเเผนไทยหลวงพดอเฮง บลานทดากระดมงงา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการแพทยฑและสคขภาพ เปปนการนนานวพตกรรมสมพยใหมชมาใชขในการชชวยตรวจ

วจเคราะหฑและนนาไปสลชการรพกษาตามหลพกการแพทยฑแผนไทยทยพตรงจคด สามารถตจดตาม 

ประเมจนผล และเพจพมประสจทธจภาพในการบนาบพดรพกษาตามหลพกการแพทยฑแผนไทยใหขสลงขถจน 

การนนาเอาเทคโนโลยยทางการแพทยฑมาชชวยในการเพจพมประสจทธจภาพการรพกษา ซถพงเทคโนโลยย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการเเพทยฑเเผนไทยหลวงพชอเฮง บขานทชากระดพงงา

รายละเอทยด : บรจการอบสมคนไพร นวดตพวและประคบสมคนไพร นวดฝปาเทขา และดลแลมารดา

หลพงคลอด คชาบรจการยชอมเยาและสามารถเขขามารพบบรจการไดขทคกชชวงวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.มหาโพธจ อ.เกขาเลยจยว จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจ 

“บรจการเเพทยฑเเผนไทยหลวงพชอเฮง บขานทชากระดพงงา”

Customer Segment – กลคชมลลกคขา กลคชมคนทพพวไป กลคชมวพยทนางานอายค 25 ปป ขถจนไป เพราะเปปน

กลคชมทยพมยอาการเมพพอยลขาจากการทนางาน เชชน การนพพงทนางานหนขาจอคอมเปปนเวลานาน

 Value Propositions – คคณคชา คคณประโยชนฑใหขกพบลลกคขา คพอ มยการประชาสพมพพนธฑบรจการ

แพทยฑแผนไทยหลวงพชอเฮง บขานทชากระดพงงาทาง Facebook Fan Pages ลลกคขาไดขรพบการ

รพกษาอาการปวดเมพพอยตามรชางกายถลกหลพกทางการแพทยฑแผนไทย และชชวยลดความเครยยดทนา

ใหขรชางกายผชอนคลาย

Channels – ชชองทางการบรจการ คลยนจกนวดแพทยฑแผนไทยหลวงพชอเฮง

Costomer Relationships - มยการตอบลลกคขาผชานชชองทาง social media ผชานการแชท และ

ตจดตชอทางหมายเลขโทรศพพทฑ

Revenue Streams - รายไดขจากการทนาธครกจจ จะไดขจากการบรจการอบสมคนไพร นวดตพวและ

ประคบสมคนไพร นวดฝปาเทขา และดลแลมารดาหลพงคลอด  

Key Resources – ทรพพยากรหลพก บรจการเเพทยฑเเผนไทยหลวงพชอเฮง บขานทชากระดพงงา 

ประกอบไปดขวย วพตถคดจบจากธรรมชาตจหาไดขจากภายในชคมชน แรงงานทยพใชขในการผลจตเปปนแรง

งานสมาชจกในชคมชน เงจนลงทคน รลปแบบการประชาสพมพพนธฑบนสพพอออนไลนฑ และสถานทยพบรจการ

Key Activities – กจจกรรมสนาคพญทยพทนาใหขเกจดบรจการ พพฒนาและออกแบบการประชาสพมพพนธฑ

ทาง Social media เพพพอเพจพมกลคชมลลกคขาทยพหลากหลายมากขถจน และยกระดพบการบรจการใหขทพนสมพย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 316 / 818



PS65026114 : การทดองเทททยวเชมงนวมตวมถท ตนาบลเกยไชย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอวยดยทพศนฑการโฆษณาแหลชงทชองเทยพยว

การโฆษณาบนสพพอสพงคมออนไลนฑ

การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมในรลปแบบใหมช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนวพตวจถยตนาบลเกยไชย

รายละเอทยด : เปปนการพานพกทชองเทยพยวชมวจถยการทนาตาลของคนในชคมชน เชชน การขถจนตาล 

การทนาตาล การไอศกรยมนนจาตาลสด ฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.เกยไชย อ.ชคมแสง จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการทยพ 2 เปปนการพานพกทชองเทยพยวเยยพยมชมวจ๔คนทนาตาลของคนเกยไชย ชมการสาธจตการ

ทนาขนมตาล ไอศกรยมนนจาตาลสด นนจาตาลสด การขถจนตขนตาลเพพพอเกพบผลผลจต ฯ เมพพอเราเยยพยมชม

วจถยชยวจตเสรพจแลขวเรากพจะพาไปไหวขพระและชมสถานทยพสนาคพญของวพดเกยไชยเหนพอ เชชน 

พจพจธภพณฑฑจระเขขพญาดชางเกยไชย จคดบรรจบแมชนนจายมนชาน พระบรมธาตคเจดยยฑ พระอคโบสถทยพ

ทนาจากไมขตาล ฯ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 317 / 818



PS65027490 : โครงการยกระดมบเศรษฐกมจและการทดองเทททยวตนาบลเขาชายธง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนา QR Code ประวพตจสถานทยพทชองเทยพยว

จพดทนาสพพอทชองเทยพยวโดยจพดทนาแผนทยพการนนาทาง

มยการจพดกจจกรรมรชวมกพบนพกทชองเทยพยวเพพพอสรขางความบพนเทจงและสรขางความประทพบใจทยพไดขมา

ทชองเทยพยวในชคมชนของเรา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : 1 Day Trip ไหวขพระชมถนจา

รายละเอทยด : จพดทนาสพพอการทชองเทยพยว โดยจะจพดทนาแผนทยพการนนาทาง (Roadmap) แนะนนา

เสขนทางแหลชงทชองเทยพยวภายในตนาบลเขาชายธง เยยพยมชมสถานทยพทชองเทยพยวประจนาตนาบล เชชน 

สพกการะทขาวเวสสควรรณ  ชมถนจาไหวขหลวงปลปมพพน แวะชจมปลาแนม ขนมไทยโบราณ และกาแฟลคง

เขยชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.เขาชายธง อ.ตากฟปา จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 1 Day trip ไหวขพระชมถนจา

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลเขาชายธง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพจนทยพตนาบลเขาชายธงมยสถานทยพทชองเทยพยว อาทจเชชน วพดเขาชายธง ตพจงอยลชทยพ หมลช 2  ตนาบลเขาชาย

ธง อนาเภอตากฟปา จพงหวพดนครสวรรคฑ โดยทยพวพดมยจคดเดชนคพอ ทขาวเวสสควรรณ ซถพงในปปจจคบพนกนาลพง

เปปนทยพนจยม ทนาใหขผลขคนทยพมยความศรพทธาหลพพงไหลกพนเขขามาสพกการะบลชา ทางกลคชมจถงมองเหพนชชอง

ทางการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวอพพน ๆ ในชคมชนอยกดขวย จากการมาสพกการะบลชาทขาวเวส

สควรรณในครพจงนยจ อยกทพจงยพงไดขกราบไหวขหลวงปลปมพพน ภลรจทพตโต ทยพประดจษฐานอยลชภายในถนจา ณ วพดถนจา

คลหาโสภณ จากนพจนยพงสามารถแวะชจม ปลาแนม และขนมไทยโบราณทยพหาทานไดขยาก 

ยพงมยกาแฟโบราณทยพมยสลตรการชงเฉพาะตพว แตชเนพพองจากพพจนทยพเขาชายธงยพงไมชเปปนทยพรลขจพกมากนพก 

ดพงนพจนทางกลคชมจถงเสนอการจพดทนาแผนผพงทชองเทยพยวเพพพอเปปนการโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวอพพนๆใน

ชคมชน ผชานชชองทาง Social Media , แผชนพพบ แนะนนาคนในพพจนทยพและพพจนทยพใกลขเคยยง  เพพพอใหขเกจด

การทชองเทยพยวในชคมชนและเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจเพพพอสรขางรายไดขใหขแกชชาวบขานในชคมชน ดพง

นพจนผลขรพบผจดชอบโครงการจถงไดขทนาแผนธครกจจ ดขวยเครพพองมพอทยพชชวยออกแบบโมเดลธครกจจ 

(Business Model Canvas : BMC) เพพพอใหขกลคชม 1 Day Trip ไหวขพระชมถนจา เขขาใจธครกจจของกลคชม

ไดขดยมากขถจน และสามารถใชขเปปนแนวทางในการดนาเนจนกจจการไดข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 18,000

หนขา 318 / 818



PS65016670 : ไหวลพระในถนนา ชมทชดงปอเทชอง in Lampa yon

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การมยสชวนรชวมของชคมชนในการจพดการทชองเทยพยวชคมชน

ใชขเทคโนโลยยสารสนเทศมาใชขในการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ ทางดขานการจนาหนชายผลจตภพณฑฑ

ในแพตฟอรฑมออนไลนฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไหวขพระในถนจา ชมทคชงปอเทพอง in Lampayyon

รายละเอทยด : จพดทนาแผนทยพการทชองเทยพยวในตนาบลแนะนนาจคดเชพคอจนและสชงเสรจมการทชอง

เทยพยวในตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.ลนาพยนตฑ อ.ตากฟปา จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Lampayon Trip

ออนไลนฑ : U2T BCG ตนาบลลนาพยนตฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-จพดแผนทยพทชองเทยพยวภายในชคมชน โดยเปปนการทชองเทยพยวแบบธรรมชาตจและวพฒนธรรมของ

ชคมชน

-มยการจพดตลาดขายสจนคขาเปปนสจนคขาทยพทนาภายในชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 17,000

หนขา 319 / 818



PS65022277 : “HOW TO จมนเสน”

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.เทคโนโลยยทยพชชวยเพจพมความสะดวกในการทชองเทยพยวในชคมชนจพนเสน การประชาสพมพพนธฑแหลชง

ทชองเทยพยวทยพรวบรวม รขานคขา แหลชงทชองเทยพยวชคมชน

2.นวพตกรรมทยพสามารถปรพบเปลยพยนภาพลพกษณฑของแหลชงทชองเทยพยวใหขทพนสมพยและดถงดลดนพก

ทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : how to จพนเสน

รายละเอทยด : “HOW TO จพนเสน” เปปนผลจตภพณฑฑเสขนทางการทชองเทยพยวในรลปแบบOne Day 

Trip ทยพจะพานพกทชองเทยพยว เทยพยวชมสถานทยพทชองเทยพยว วพฒนธรรม ประเพณยและวจถยชยวจตของคน

ในชคมชนจพนเสนทยพจะนนานพกทชองเทยพยวไปพบกพบสจนคขาและบรจการรลปแบบใหมชของคนในชคมชนจพน

เสนโดยมคชงเนขนไปทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.จพนเสน อ.ตาคลย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : One day trip จพนเสน เมพองโบราณ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลจพนเสน  จพงหวพดนครสวรรคฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลจพนเสน  อนาเภอตาคลย  จพงหวพดนครสวรรคฑ  เปปนตนาบลทยพมยสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชนมาก

มาย เชชน   วพดจพนเสน   บถงบพวจพนเสน พจพจธภพณฑฑจพนเสน  ศาลเจขาพชอนาคราช   ซถพงเปปนแหลชงทชอง

เทยพยวทางประวพตจศาสตรฑในสมพยทวารวดย โดยมยการจพดแสดงวพตถคโบราณ เครพพองปปพ น ของเครพพอง

ใชขในสมพยโบราณ  ซถพงเปปนแหลชงเรยยนรลขทางประวพตจศาสตรฑทยพมยความสนาคพญอยชางมากในจพงหวพด

นครสวรรคฑ  ทางตนาบลไดขมยการวางรลปแบบของการทชองเทยพยวและบรจการตชางๆ ใหขกพบนพกทชอง

เทยพยว เชชน  ยควมพคคคเทศกฑนนาเทยพยวภายในพจพจธภพณฑฑจพนเสนและบรจเวณวพดจพนเสนรขานอาหาร

ตชางๆ  รถนนาเทยพยว

ซถพงคนในชคมชนใหขความรชวมมพอเปปนอยชางดยในการพพฒนาชคมชนของตนเองจถงทนาใหขตนาบลจพนเสน

มยรายไดขจากนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาในชคมชนเปปนจนานวนมาก    แตชเนพพองดขวยการระบาดของโรคโค

วจด 19 ทยพผชานมาดขวยสภาพเศรษฐกจจโดยรวม  และ  สถานการณฑ การแพรชระบาดทยพรคนแรง  ทนาใหข

จนานวนนพกทชองเทยพยวลดลงอยชางมาก จถงทนาใหขรายไดขโดยรวมในภาคการทชองเทยพยว ของคนใน

ชคมชนเรจพมลดลง  ทางคณะผลขจพดทนาไดขเลพงเหพนปปญหาในจคดนยจจถงมยการเสนอตชอผลขนนาชคมชนและคน

ในชคมชนวชาจะมยการพพฒนาแผนการทชองเทยพยวโดยรวมของตนาบลจพนเสนจะมคชงเนขนไปทยพการ

พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวทยพมยอยลชเดจมและเพจพมคคณภาพของรขานคขารขานอาหารทยพพพกในชคมชนใหขไดข

มาตรฐานตรงความตของการของนพกทชองเทยพยว ในสชวนของการปฏจบพตจงานจะเรจพมดขวยการขอ

อนคญาตเขขาไปพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเดจมของชคมชนใหขกลพบมามยคคณภาพ  รวมถถงปรพบ

ทพศนยยภาพของชคมชนใหขเหมาะสมกพบการเปปนสถานทยพทชองเทยพยวและขอความรชวมมพอผลขประกอบ

การรขานอาหารทยพพพกตชางๆในชคมชนใหขมยการพพฒนาธครกจจของตนใหขมยความแปลกใหมชและตรง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 320 / 818



PS65027665 : U2T เพชทอ ตนาบลชดองเเค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลชชองเเค ผชานทางโซเชยพยลมยเดยย

ผลจตสพพอเพพพอการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว ตนาบลชชองเเค

ใชข Drone เพพพอสนารวจเสขนทางการทชองเทยพยว ตนาบลชชองแค

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวถนจา ตามรอยหลวงปลปใหญช เเวะตลาดรชวมสมพยชชองเเค

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวในรลปแบบ one day trip พรขอมทพจงเเนะนนารขานอาหาร 

เครพพองดพพม ทยพพพก ผลจตภพณฑฑชคมชนในตนาบลชชองเเค เพพพอทยพจะสรขางการกระจายรายไดขใหขกพบ

ชคมชนบขานชชองเเค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.ชชองแค อ.ตาคลย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทยพยวถนจา ตามรอยหลวงปลปใหญช เเวะตลาดรชวมสมพยชชองเเค

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลชชองแค จพงหวพดนครสวรรคฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลชชองเเค เปปนสชวนหนถพงของอนาเภอตาคลย จพงหวพดนครสวรรคฑ มยสถานทยพเกยพยวขของกพบประวพตจ

ศาสตรฑเเละมยเรพพองราวทยพนชาสนใจเเละนชาคขนหาหลายเเหชง เชชน วพดเขาวงษฑ ถนจาพระคลหานจมจตพระ

ฤาษย วพดถนจามคนยยฑ สวนปปาอาณาเขต เเละตลาดเกชาชชองเเค  ซถพงสถานทยพเเละเรพพองราวเหลชานยจยพงถลก

ลพมเลพอนจากคนรคชนใหมช พวกเรา จถงมยเเนวคจดในการฟฟจ นฟล  สชงเสรจม เเละประชาสพมพพนธฑ โดยการ

ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางตชางๆ มยการสรขางโพสตฑสรขางคอนเทขนทฑเเละวจดจโอเเนะนนาสถานทยพ

ทชองเทยพยว เเละรขานอาหาร ในชชองทางสพพอออนไลนฑ ใหขขขอมลลการทชองเทยพยวกพบนพกทชองเทยพยวทยพ

สนใจมาเทยพยวในตนาบลชชองเเค ในเเตชละสถานทยพ โดยมยกลคชมเปปาหมาย ทยพชอบการเขขาวพดทนาบคญ 

สชวนมากจะเปปนวพยผลขใหญชเเละวพยกลางคนขถจนไป อายคระหวชาง 25-50 อยลชในกลคชมคนภาคเหนพอเเละ

ภาคกลาง มยไลฟฟสไตลฑรพกในธรรมชาตจเเละตของการมาเทยพยวในสถานทยพใหมชๆ โดยสชวนมากมพกจะ

มากพนเปปนกลคชมๆ โดยการประชาสพมพพนธฑเหลชานยจจะทนาใหข การทชองเทยพยวในตนาบลชชองเเคใหขเปปนทยพ

รลขจพกมากยจพงขถจน ดพงนพจน ผลขรพบผจดชอบโครงกนารจถงไดขท  นาแผนธครกจจ ดขวยเครพพองมพอทยพชชวยออกแบบ

โมเดลธครกจจ (Business Model Canvas : BMC)

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,500

หนขา 321 / 818



PS65019650 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมตามรอยพระพชทธบาทเขาภสคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมทางการศถกษา (Educational Innovation) สชงเสรจมใหขมยการเรยยนรลขนอกหของ

เรยยน และมยการจพดทพศนศถกษาจพดกจจกรรมใหขแกชนพกเรยยนไดขศถกษาวพฒนธรรมของชคมชน รวม

ไปถถงสามารถใหขนพกเรยยนมยสชวนรชวมในการใหขความรลขการสพกการะในแตชละจคดของสถานทยพนพจน ๆ 

แกชนพกทชองเทยพยวไดข สชงเสรจมใหขนพกเรยยนมยความกลขาแสดงออกมากยจพงขถจน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมตามรอยพระพคทธบาทเขาภลคา

รายละเอทยด : สชงเสรจมใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวประจนาตนาบล โดยจะมยกจจกรรมไหวขพระ 

สพกการะรอยพระพคทธบาท สพกการะพระเกศแกขวจคฬามณย กจจกรรมปฏจบพตจธรรมทยพสถานอมตะ

ธรรมพรหมปปญโญ      มยการจพดจนาหนชายสจนคขาประจนาทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.หพวหวาย อ.ตาคลย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการ U2T ตนาบลหพวหวาย มยเปปาหมายในการพพฒนาจคดเดชนใหขกพบสถานอมตะธรรมพคทธ

พรหมปปญโญ และวพดเขาภลคา เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวและอยากจะจพดใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวทยพ

มยชพพอเสยยงของตนาบลหพวหวาย จะไดขสชงผลดยกพบทางวพดและประชาชนในตนาบล 

          ตลาดเปปาหมายประชาชนในตนาบลและนพกทชองเทยพยวตชางจพงหวพด กลยคทธฑในการพพฒนา

หลพกๆเลยจะเนขนไปทางการประชาสพมพพนธฑใหขผลขอพพนไดขทราบมากขถจน และ พพฒนาการจพดกจจกรรม

ของทางวพดใหขเปปนทยพนชาสนใจตชอนพกทชองเทยพยว

          จากทยพกลชาวไปขขางตขนทางโครงการ มยแผนพพฒนาตชอยอดโดยการจะผลพกดพนสถานทยพนยจใหขมย

ชพพอเสยยงมากขถจนและดถงดลดนพกทชองเทยพยวจากทยพอพพนมากขถจน เพพพอทยพจะไดขสรขางรายไดขใหขกพบทางวพด

และประชาชนในตนาบล

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 322 / 818



PS65027291 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมดงแมดนางเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาขขอมลลเพพพอใหขความรลขผชาน QR Code

จพดทนาของทยพระลถกซถพงเปปนเอกลพกษณฑของสถานทยพทชองเทยพยว

พพฒนาสพพอออนไลนฑเพพพอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพพอประชาสพมพพนธฑดงแมชนางเมพอง

รายละเอทยด : เพจพมและเสนอสพพอออนไลนฑเพพพอเพจพมขขอมลลและสจพงทยพนชาสนใจใหขผลขคนทคกเพศทคก

วพย เนพพองจากสถานทยพแหชงนยจยพงไมชเปปนทยพรลขจพกอยชางแพรชหลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.ตาสพง อ.บรรพตพจสพย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ชชวยในการประชาสพมพพนธฑดงแมชนางเมพอง เนพพองจากดงแมชนางเมพองในปปจจคบพนยพงไมชคชอยเปปนทยพ

รลขจพก

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 323 / 818



PS65011585 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวและพมฒนาสมนคลาตามรอยทดองเทททยวตนาบลทดานนนาอลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การถชายทอดความรลขดขานการตลาดและการประชาสพมพพนธฑ

การสรขางสพพอดขวยโปรแกรมคอมพจวเตอรฑสนาหรพบการเผยแพรชบนโซเชยยลมยเดยย

การพพฒนาและออกแบบผลจตภพณฑฑชคมชนควบคลชการทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แวะเทยพยววพดเขาไมขเดนกพนเถอะ

รายละเอทยด : วพดเขาไมขเดน เปปนวพดแหชงหนถพงทยพควรจะไดขรพบการยกระดพบใหขเปปนแหลชงทชอง

เทยพยวพรขอมการพพฒนาสจนคขาควบคลชกพนเพพพอการหารายไดขเขขาสลชชคมชน ดขวยแนวทางดพงนยจ 1. 

จนาหนชายบพตรเขขาชมโบราณสถาน 2.เชจญชวนรชวมทนาบคญบรจจาค 3.การซพจอขายอาหารภายใน

พพจนทยพ และ 4.การซพจอสจนคขา-ของฝากภายในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.ทชานนจาอขอย อ.พยคหะคยรย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : จคดแวะกชอนเทยพยวทชานนจาอขอย

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวทชานนจาอขอย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศถกษาจคดเดชนและจคดทยพใชขในการประชาสพมพพนธฑของแหลชงทชองเทยพยว ประกอบกพบการคพดเลพอก

ผลจตภพณฑฑชคมชนทยพสอดคลของกพบแหลชงทชองเทยพชยว จากนพจน จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ แนะนนาแหลชง

ทชองเทยพยวสมพยทวารวดยในตนาบลทชานนจาอขอยไดขแกช วพดเขาไมขเดน วพดบขานบน วพดพระปรางคฑเหลพอง 

ซถพงเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชพพอมโยงกพน ผชานโซเชยยลมยเดยย สพพอแผชนพพบ ภาพนจพง ภาพเคลพพอนไหว 

เพพพอประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกสลชพพจนทยพใกลขเคยยง จะเปปนการชชวยใหขเกจดการเดจนทางมาทชองเทยพยว

มากขถจน รวมทพจง พพฒนาผลจตภพณฑฑใหขนชาสนใจสนาหรพบบคคคลในพพจนทยพไดขสรขางรายไดขมากขถจนจาก

การขายสจนคขา-อาหาร มากขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,840

หนขา 324 / 818



PS65018026 : ยดานมมทรท ทราเวล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสพพอประชาสพมพพนธฑ การจพดทนาวยดยโอ การทนาเพจเพพพอประชาสพมพพนธฑ

เทคโนโลยยqr code เพพพอเผยแพรชความรลข และเทคโนโลยการพจมพฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงเกษตร

รายละเอทยด : 1. สรขางเทคโนโลยยอนานวยความสะดวกในการทชองเทยพยวโดยใชขแผนทยพ และการส

แกนคจวอารฑโคขด2.ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว และรขานอาหารภายในชคมชน และใหขความรลข

พพนธฑพพช3.สรขางกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.ยชานมพทรย อ.พยคหะคยรย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชคมชนยชานมพทรย

ออนไลนฑ : U2T ยชานมพทรย อนาเภอพยคหะคยรย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. ศถกษาศพกยภาพ และจคดเดชนภายในชคมชน จพดทนาแผนทยพภายในชคมชน และศถกษาพพนธฑพพช

2. สรขางความภาคภลมจใจใหขกพบคนในชคมชนเพพพอเตรยยมตพวเปปนเจขาบขานทยพดย

3. สรขางกจจกรรม และจพดระบบการทชองเทยพยวแบบ one day trip

4. ออกแบบเทคโนโลยยเพพพอการอนานวยความสะดวก และใหขความรลขพพนธคฑพพชตชางๆ

5. ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวภายในชคมชน และรขานอาหาร

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 325 / 818



PS65022319 : ชวนเทททยวสวนรชกขชาตม 100 ปป (ซมบสมบสณฑ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. โปรแกรมการทชองเทยพยวธรรมชาตจ

2. สพพอออนไลนฑ

3. อคปกรณฑดจจจทพล

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชวนเทยพยวสวนรคกขชาตจ 100 ปป (ซพบสมบลรณฑ)

รายละเอทยด : สวนรคกขชาตจไพศาลยจพดตพจงขถจนเมพพอปปงบประมาณพ.ศ.2540ตามนโยบาย

ของกรมปปาไมขทยพประสงคฑจพดตพจงสวนพฤกษศาสตรฑและสวนรคกขชาตจขถจนในภลมจภาคของ

ประเทศเพพพอเปปนทยพระลถกเนพพองในโอกาสการสถาปนากรมปปาไมขครบรอบ100ปป(เมพพอวพนทยพ18กพน

ยายนพ.ศ.2539)โดยใชขชพพอวชาสวนรคกขชาตจ100ปปกรมปปาไมข(ซพบสมบลรณฑ)เมพพอปปพ.ศ.2545โอน

ยขายไปสพงกพดกลคชมงานวจชาการสนานพกบรจหารพพจนทยพอนครพกษฑทยพ12(นครสวรรคฑ)กรมอคทยานแหชง

ชาตจสพตวฑปปาและพพนธคฑพพชพ.ศ.2548ไดขโอนยขายไปสพงกพดสนานพกงานหอพรรณไมขสนานพกวจจพยการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

ต.วพงขชอย อ.ไพศาลย จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนรคกขชาตจไพศาลย, สนานพกบรจหารพพจนทยพอนครพกษฑทยพ 12

ออนไลนฑ : สวนรคกขชาตจ 100 ปป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. จพดโปรแกรมการทชองเทยพยวและกจจกรรมการศถกษาเรยยนรลขธรรมชาตจ 2.ปรพบปรคงฝายชะลอนนจา

และปลลกปปาพพนธคฑพพชหายาก 3. รณรงคฑใหขมยการคพดแยกขยะ 4. สรขางสพพอออนไลนฑแนะนนาสถานทยพ

ทชองเทยพยว 5. จพดทนาสพพอสจพงพจมพฑประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 326 / 818



PS65026231 : โครงการการทดองเทททยว ตนาบลเกรทยงไกร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวแหชงนยจใหขเปปนทยพรลขจพกและมยผลขสนใจมากขถจน

มยการประชาสพมพพนธฑผชาน Page Facebook และ Platform Online เพพพอนนาเสนอแหลชงทชอง

เทยพยวใหขทคกคนไดขรลขจพก

มยการรชวมดขวยชชวยกพนกพบภาครพฐและภาคประชาชนในการสรขางทพศนคตจทยพใหขในการพพฒนา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนวพตวจถยตนาบลเกรยยงไกร

รายละเอทยด : เปปนการพานพกทชองเทยพยวชมสถานทยพสพกการะบลชาของตนาบลเกรยยงไกร ประกอบ

ไปดขวยวพดเกรยยงไกรเหนพอ วพดเกรยยงไกรกลาง วพดเกรยยงไกรใตข ซถพงเมพพอนพกทชองเทยพยวเทยพยว

ตามวพดเสรพจกพจะมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพพพกผชอน เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขชมบรรยากาศ คพอ บถง

บอระเพพด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.เกรยยงไกร อ.เมพองนครสวรรคฑ จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการการทชองเทยพยว พาทนาบคญ 3 วพด ไหวขพระ และชมศาสนสถานทยพสนาคพญของตนาบลเกรยยง

ไกร วพดเกรยยงไกรใตข เกรยยงไกรเหนพอ วพดเกรยยงไกรกลาง ในวพดมยพระประธานประจนาอคโบสถ 

ปางมารวจชพย และสามารถใหขอาหารลจงไดข เมพพออจพมบคญเสรพจแลขวพาไปชมนกชมไมขทยพบถงบอระเพพด 

มยกจจกรรมหลากหลายใหขชม เชชน อาคารแสดงพพนธคฑสพตวฑนนจา การแสดงโชวฑจระเขขหวาดเสยยว การ

แสดงโชวฑเชจดสจงโตและเอพงกอพะบลบ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 327 / 818



PS65017753 : การทดองเทททยวเชมงนวมตวมถท ตนาบลบางพระหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สฑพพอเทคโนโลยยตชางๆ

เพจ Facebook

เวพบไซตฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนวพตวจถย ตนาบลบางพระหลวง

รายละเอทยด : เปปนการสชงเสรจมภลมจปปญญาทของถจพน โดยไมชใชชการนนาสจนคขาทยพมยความโดดเดชน

ของชคมชนออกไปวางเสนอขายนอกแหลชงชคมชนอยชางทยพเคยมยมา แตชเปปนการนนาผลขคนจาก

ขขางนอก เขขาไปสพมผพสวจถยชยวจต เรยยนรลขวพฒนธรรมความเปปนอยลช อาหารการกจน และแหลชงทชอง

เทยพยวของชคมชนนพจนๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.บางพระหลวง อ.เมพองนครสวรรคฑ จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การทชองเทยพยวเชจงนวพตวจถย ตนาบลบางพระหลวง

ออนไลนฑ : เวพบไซตฑอบต.บางพระหลวง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยมบางพระหลวงไดขชชวยสชงเสรจมภลมจปปญญาทของถจพน โดยไมชใชชการนนาสจนคขาทยพมยความโดดเดชน

ของชคมชนออกไปวางเสนอขายนอกแหลชงชคมชนอยชางทยพเคยมยมา แตชเปปนการนนาผลขคนจากขขาง

นอก เขขาไปสพมผพสวจถยชยวจต เรยยนรลขวพฒนธรรมความเปปนอยลช อาหารการกจน และแหลชงทชองเทยพยว

ของชคมชนนพจนๆ โดยมยการใชขเทคโนโลยยเขขามาชชวยประชาสพมพพนธฑเพพพอใหขเกจดการเขขาถถงมากยจพง

ขถจน และทพนขชาวสารภายในตนาบลตนเอง และมยการจพดแพคเกจเพพพอสชงเสรจมการขายมากยจพงขถจน 

เปปนการกระตคขนธครกจจภายในชคมชนอยกดขวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 328 / 818



PS65019456 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมแมดเปปน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เชพคอจนสถานทยพทชองเทยพยวผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ  ใหขครบตามกนาหนด สามารถมารพบของทยพ

ระลถกภายในงานไดข

จพดตพจงแฟนเพจ Facebook เพพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

จพดทนาแผนทยพการทชองเทยพยว โดยการสแกนคจวอารฑโคขต เพพพอวางแผนการเดจนทาง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

รายละเอทยด : มยบรจการจพดทรจปทชองเทยพยวตชางๆในชคมชนพรขอมรถรพบสชงไปกลพบราคาหพวละ80

บาท มยบรจการเครพพองดพพมและอาหารกลางวพนประจนาถจพนราคาหพวละ200บาท อยกทพจงยพงมยสจนคขาทยพ

แปรรลปตชางในชคมชนนนามาจนาหนชายเปปนของฝาก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.แมชเปปน อ.แมชเปปน จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.สรขางขถจนเพพพอกลคชมลลกคขาทยพชอบในการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑวพฒนธรรมและเชจงธรรมชาตจ

2.จพดทรจปการทชองเทยพยวโปรโมชพพนชชวงLowseasonรชวมมพอกพบผลขประกอบการบขานพพกโฮมสเตยฑ

https://drive.google.com/drive/folders/1sGcAG_efGiR4zNnzvPJc0uYstEqG25zZ?u

sp=sharing

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 329 / 818



PS65025875 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ ดลวยภสมมปฝญญาทลองถมทน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสจนคขาจากวพตถคดจบภายในชคมชน

ประชาสพมพพนธฑการบรจการและจพดจนาหนชายผชานทาง Facebook Instargram และ Line

ออกแบบ Packaging ใหขมยความสวยงามทพนสมพย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สปา นา บพว

รายละเอทยด : สปา นา บพว เกจดจากความคจดของคนในชคมชนทยพนนาการนวดมาชชวยบรรเทา

อาการปวดเมพพอย เหนพพอยลขา  โดยการเปปด สปา นา บพว มาเพพพอบรจการในการนวดนนจามพน นวด

ผชอนคลาย และอบสคชมเพพพอความงาม และการจพดจนาหนชายสจนคขาของฝาก เชชน กลขวยกวนกะทจ

สดกลจพนใบบพว ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สามารถดลแผนธครกจจไดขทยพ

https://drive.google.com/drive/folders/1jwdDzwvNH_RAfSED7q8g0aeQQlvRv2lu?

usp=sharing

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 330 / 818



PS65016435 : U2T of BCG  C&T OIL สระแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ตนาหรพบยาสลตรคจดคขนใหมช

การตรวจวจเคราะหฑสารสนาคพญ

สกพดดขวยนาโนเทคโนโลยย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนจทรารมณฑ

รายละเอทยด : C&T OIL (นนจามพนกระทชอมกพญชา) ชชวยในเรพพองผชอนคลาย ชชวยใหขนอนหลพบงชาย 

บรรเทาอาการปวดเมพพอยกลขามเนพจอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.สระแกขว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรคฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

นนจามพนนจทรารมณฑ

1.Value Propositions

นจทรารมณฑ ชชวยในเรพพองผชอนคลาย ชชวยนอนหลพบงชาย บรรเทาอาการปวดเมพพอยกลขามเนพจอ

2.Customer Segment

-กลคชมอายค 20 ปปขถจนไป

-กลคชมทยพมยปปญหาเรพพองการนอนหลพบ

-กลคชมทยพมยอาการซถมเศรขา

3.Channel

Facbook,ins,tiktok,วพดสระแกขว

4.Customer Relationships

แจกตพวเทสใหขกลคชมเปปาหมาย มยการจพดโปรโมชพพนหรพอ Gift Set ใหขกพบลลกคขาอยชางสมนพาเสมอและมย

ชชองทางประชาสพมพพนธฑทพจงกชอนและหลพงการขาย

5.Revenue Stream

รายไดขหลพกมาจากการขายสจนคขา การจพดอบรมในศลนยฑเรยยนรลขสมคนไพรชยวภาพ และการ

จนาหนชายตขนกลขาสมคนไพร

6.Key Resources

-วพตถคดจบทยพใชขการผลจต

-พนพกงาน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 4,800

หนขา 331 / 818



PS65002931 : พมฒนา ตรา บรรจชภมณฑฑ นนนามมน นวดแผนไทยเพชทอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบตราสพญลพกษณฑและหาบรรจคภพณฑฑใหขงชายตชอการจดจนา

การพพฒนาตราบรรจคภพณฑฑภายใตขชพพอรขาน บขานนนจาเพชร ใหขมยเอกลพกษณฑแสดงถถงตพวสจนคขา

สรขางแบรนดฑบรรจคภพณฑฑเพพพอลงแอพพลจเคชพพนตชางๆ อาทจของเทศบาลตนาบลไทรนขอย

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตราสพพญลพกษณฑ นนจามพนนวดหอมอโรมชา

รายละเอทยด : นนจามพนนวดของบขานนนจาเพชรเปปนผลจตภพณฑฑ OTOP   อยลชในขพจนตอนการทดลอง

แปรรลปวพตถคดจบตชางๆเพพพอใหขออกมาเปปนผลจตภพณฑฑตขนแบบและไดขมยการจพดจนาหนชาย แตชยพง

ขาดความเปปนเอกลพกษณฑ ของตราสพญลพกษณฑและบรรจคภพณฑฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ไทรนขอย อ.ไทรนขอย จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บขานนนจาเพชร

ออนไลนฑ : Facebook เทศบาลตนาบลไทรนขอย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การออกแบบตราสพญญลพกษณฑ บขานนนจาเพชร และจพดหาบรรจคภพณฑฑสจนคขาขถจนใหมชเพพพอใหขเปปนจคด

สนใจงชายตชอการจดจนา และเพพพอการเผยเเพรชบนแอพพลจเคชพพน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,850

หนขา 332 / 818



PS65003059 : Application แผนทททนมกปฝท นในตนาบลไทรนลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application แสดงแหลชงทชองเทยพยวประเภทตชางๆและแผนทยพทชองเทยพยว

สรขางจคดเรจพมตขน จคดจอดรถเพพพอคนทพจงมวล เพพพอบรจการใหขเกจดความสะดวก

Google cloud เปปนฐานขขอมลลในการเกพบขขอมลลเพพพอเชพพอมตชอไปยพงแหลชงทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : application Map For Bicycle (MFB)

รายละเอทยด : applicationแสดงแผนทยพตนาแหนชงแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลไทรนขอยจากจคด

เรจพมตขนทยพวพดไทรนขอยหรพอวพดไทรใหญชโดยจะมยจคดรวมพลนพกปปพ นจพกรยานและจคดจอดรถ

บรจการเพพพอคนทคกวพยเปปนจคเรจพมตขนและเปปนทยพจะแนะนนาใหขกพบนพกปปพ นจพกรยานทชองเทยพยวในแหลชง

ทชองเทยพยวทยพแนะนนาในapplication นพกปปพ นจพกรยานยพงไดขรลขจพกกพบแหลชงทชองเทยพยว ดขานตชางๆ 

รวมถถง รขานนวด เพพพอสคขภาพในบรจเวณพพจนทยพตนาบลไทรนขอยอนาเภอไทรนขอยจพงหวพดนนทบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ไทรนขอย อ.ไทรนขอย จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดไทรนขอย และวพดไทรใหญช

ออนไลนฑ : เทศบาลตนาบลไทรนขอย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1สนารวจการใชขพพจนทยพและการเขขาถถงแหลชงทชองเทยพยว

2สนารวจประเภทผลขใชขและสนารวจพพจนทยพทยพรองรพบการบรจการของงานพาหนะ

3วจเคราะหฑเพพพอกนาหนด พพจนทยพเพพพอรองรพบยานพาหนะและบรจการเพพพอคนทคกวพย และพพฒนาพพจนทยพ

เพพพอรองรพบนพกปปพ นจพกรยาน ใหขชพดเจน

4จพดทนาพพจนทยพจอดจากยานพาหนะและจะทนา application แผนทยพนพกปปพ น

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 333 / 818



PS65004603 : การพมฒนาชดองทางการขายขนมไทยแมดบบวย ต.ไทรใหญด จ.นนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาการตลาดเพพพอใหขมยยอดขายเพจพมมากขถจน

ใชขเทคโนโลยยการขายในรลปแบบออนไลนฑ

ดถงดลดกลคชมเปปาหมายใหขเพจพมมากขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขนมไทยแมชบบวย

รายละเอทยด : ทองหยจบ ทองหยอด ฝอยทอง เมพดขนคน ขนมชพจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ไทรใหญช อ.ไทรนขอย จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.แนวคจดในการจพดทนาโครงการ

เนพพองจากธครกจจการขายขนม ยพงเปปนธครกจจในการขายแบบออฟไลนฑ เชชน การออกตลาด หรพอ

การโทรสพพง เปปนตขน ทางกลคชมจพดทนาจถงตของการทยพจะพพฒนารลปแบบการขายในรลปแบบออนไลนฑ

มากขถจน เพพพอเพจพมชชองทางการซพจอและรายไดขใหขกพบผลขขาย

2. แนวคจดในการดนาเนจนการ

จพดทนาชชองทางขายออนไลนฑ คพอ Facebook โดยการจพดตพจงเพจใหขกพบรขานคขา โดยจะมยชชองทาง

การจพดสชงทางไปรษณยยฑหรพอขนสชงเอกชน เนพพองจากมยคชาใชขจชายไมชสลงและสามารถตจดตาม

สถานะการจพดสชงไดข

3. กลคชมเปปาหมาย 

ผลขบรจโภค ผลขทยพชอบในการทานขนมหวานหรพอขนมไทย 

4. สจนคขาและบรจการ

 รขานขนมไทยแมชบบวยเปปนรขานขนมไทยทยพมยขนมใหขเลพอกหลากหลาย และมยสจนคขาอพปเดตอยลชตลอด 

โดยผชานการขายสจนคขาแบบออนไลนฑเพพพอใหขเขขาถถงกลคชมเปปาหมายหรพอลลกคขาไดขอยชางรวดเรพว

5. แผนการตลาด

 -ทนาการขายสจนคขาแบบออนไลนฑ โดยลลกคขาสามารถเลพอกขนมจากเพจของรขานคขาไดขอยชาง

สะดวกและทนาการชนาระเงจนแบบออนไลนฑ

- ทนาการโปรโมทสจนคขาผชานFacebook page เพพพอใหขเขขาถถงลลกคขาเปปาหมายไดขอยชางตรงจคดและ

เขขาถถงกลคชมเปปาหมายไดขหลากหลาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 16,000

หนขา 334 / 818



PS65003113 : โครงการออกแบบศสนยฑการเรทยนรสลสมชนไพรบลานจมนทรฑโสม เพชทอเสรมมสรลางโอกาสในการเรทยนรสล 

สชบทอดภสมมปฝญญา และเอกลมกษณฑของชชมชน ตนาบลหนองเพรางาย อนาเภอไทรนลอย จมงหวมดนนทบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สวนสมคนไพรแนวตพจง

ถพงหมพกชยวภาพ

Rollup

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดคลายเสขนจพนทรฑโสม

รายละเอทยด : นนจามพนนวดคลายเสขนจพนทรฑโสม บรรเทาอาการปวดเมพพอย มยสชวนผสมของ

สมคนไพรพพจนถจพน เชชน ไพล กระดลกไกชดนา วชานเอพนเหลพอง หญขาเอพนยพด มยสรรพคคณบรรเทา

อาการเคลพดขพดยอก เสขนเอพน และปวดเมพพอยกลขามเนพจอ โดยใชขสารสกพดจากธรรมชาตจ (ออรฑ

แกนจค)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.หนองเพรางาย อ.ไทรนขอย จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขสมคนไพรบขานจพนทรฑโสม

ออนไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขสมคนไพรบขานจพนทรฑโสม U2T for BCG ตนาบลหนองเพรางาย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนาพพจนทยพการผลจตและการจนาหนชาย สมคนไพรในเครพอสมคนไพรบขานจพนทรฑโสม เพพพอยกระดพบ

แบรนดฑดจจง อาทจ เชชน การปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑใหขมยความทพนสมพยมากขถจน การออกแบบฉลาก

หรพอโลโกข ใหขมยอพตลพกษณฑคนเขขาถถงงชาย เพพพอเปปนศลนยฑการเรยยนรลขในการทนาผลจตภพณฑฑสมคนไพรใน

เครพอบขานจพนทรฑโสม ใหขแกชคนภายในพพจนทยพชคมชนและคนภายนอกพพจนทยพและรวมถถงบคคคลทพพวไปทยพ

สนใจ ไดขเขขามาศถกษา หาความรลข สรขางอาชยพ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 335 / 818



PS65006565 : โครงการสดงเสรมมและพมฒนาของดทเทศบาลตนาบลปลายบาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เปลยพยนบรรจคภพณฑฑจากขวดกลายเปปนหลอดเพพพอความสะดวกในการใชขงาน

E-commerce

การเปลยพยนเนยจอครยมยาหมชองเปปนเนพจอมลส

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมชองไขผถจงชพนโรง

รายละเอทยด : ยาหมชองจากชพนโรง สรรพคคณหลากหลาย ทพจงคลายความเมพพอยลขา แกขวจนเวยยน

ศยรษะ แกขแมลงสพวตฑกพดตชอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนจนาลองธครกจจผลจตภพณฑฑ ยาหมชองจากชพนโรง สวนลพดดาวพลยฑ โดยจะอธจบายถถง คลชคขาและ

เครพอขชายสนพบสนคน,กจจกรรมหลพก,ทรพพยากรหลพก,สจพงทยพนนาเสนอแกชลลกคขา,การสรขางความ

สพมพพนธฑกพบลลกคขา,ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา,กลคชมลลกคขากลคชมเปปาหมาย,ตขนทคน,รายไดขของกจจการ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 336 / 818



PS65019253 : โครงการฟฟน นฟสธชรกมจชชมชนหลมงสถานการณฑโควมด 19

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบอยคอมเมจรฑซไดขแกช Shopee

Lazada

ใชขสพพอออนไลนฑในการทนาการตลาด สรขางการรพบรลขสจนคขา ไดขแกช Facebook Ads

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : BT Herbal Soap (สบลชสมคนไพร บยทย)

รายละเอทยด : เปปนสบลชสมคนไพร ทยพมยสชวนผสมพรยเมยยม-มยสารสกพดทยพมยฤทธจดฆชาเชพจอแบคทยเรยย

และไวรพส 99.9%-มยไวทฑเทนนจพง ชชวยใหขผจวขาวกระจชางใส เรยยบเนยยน-ลดสจว จคดดชางดนา แกข

ปปญหากระเนพจอ ตจพงเนพจอ-ลดกลจพนตพว กลจพนเหงพพอ ตขานการอพกเสบของผจว-รอยแตกลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.บางตลาด อ.ปากเกรพด จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑผชานเจขาของรขานคขาในชคมชน เพพพอจะนนาสจนคขาไปวางจนาหนชายในรขานคขา

ชคมชน

ออนไลนฑ : BT Herbal Soap

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สบลช herbal Soap เปปนการตชอยอดผลจตภพณทฑ เพพพอใหขคนรลขจพกกพนมากขถจน ทางกลคชม Destination 

economic recovery of Bang Talat (บางตลาด) จะชชวยในการตชอยอดผลจตภพณทฑ ใหขเปปนทยพ

รลขจพกกพนมากขถจน ทพจงยพงสามารถเพจพมรายไดขใหขกพบคนในชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 337 / 818



PS65032415 : ยกระดมบคชณภาพชทวมต ดลวย U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คลจปวจดยโอเพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ

เพจพมชชองทางการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานคคณภาพการสพพอสารการตลาด

โฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ บนพพจนฐานดจจจทพลคอมเมจรฑซ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดใหญชสวชางอารมณฑ

รายละเอทยด : ตลาดรจมนนจาวพดใหญชสวชางอารมณฑ เปปนสถานทยพสนาหรพบจนาหนชายสจนคขา ของดยขถจน

ชพพอ อาทจ ผพก ผลไมข ไมขดอก ไมขประดพบ สจนคขาวจสาหกจจชคมชน สจนคขาหนถพงตนาบล หนถพงผลจตภพณฑฑ 

เสพจอผขา เครพพองประดพบ ขนมหวาน บรรยากาศรชมรพพนรจมนนจาเจขาพระยา รพบประทานอาหารอรชอย

และนพพงเลชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.อขอมเกรพด อ.ปากเกรพด จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากเปปนการดนาเนจนงานในไตรมาส4 มยเวลาจนากพด ทางผลขเสนอโครงการ จถงขอเสนอแผน

ธครกจจการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ ไดขแกช กจจกรรมการอบรมเชจง

ปฏจบพตจการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวตนาบลผชานสพพอคลจปวจดยโอเพพพอเปปนผลขประกอบการทชองเทยพยวใน

ยคคดจจจทพลคอมเมจรฑซ ตนาบลอขอมเกรพด 1. สถานทยพ จพงหวพดนนทบครย ตนาบลอขอมเกรพด 2. กลคชมเปปา

หมาย คนในชคมชนผลขทยพสนใจในตนาบล จนานวน 40 คน นพกศถกษาคณะวจทยาการจพดการจนานวน 10 

คน คณาจารยฑจนานวน 10 คน 3. ระยะเวลา 1-31 สจงหาคม 2565 4. ตพวชยจวพด 4.1 เชจงปรจมาณ 4.1.1 

คนในชคมชนผลขทยพสนใจในตนาบลอขอมเกรพด จนานวน 40 คน นพกศถกษาคณะวจทยาการจพดการจนานวน 

10 คน คณาจารยฑจนานวน 10 คน รวม 60 คน เขขารชวมโครงการ 4.1.2 มยคลจปวจดยโอ เพพพอการ

โฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ จนานวน 5 คลจป 4.2 เชจงคคณภาพ: ชคมชนมยชชองทางการ

พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานคคณภาพการสพพอสารการตลาด เพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

สจนคขาและบรจการ บนพพจนฐานดจจจทพลคอมเมจรฑซ 5. ผลผลจต บรจการชคมชน มยคลจปวจดยโอเพพพอการ

โฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ จนานวน 5 คลจป 6. ผลทยพคาดวชาจะเกจด 6.1 เศรษฐกจจ 

ชคมชนมยการพพฒนาสจนคขาและบรจการประจนาชคมชน เปปนศลนยฑกลางการใหขบรจการทางวจชาการและ

พพฒนาอาชยพ สรขางงาน สรขางรายไดขแกชคนในชคมชน ใหขมยความมพพนคงทางเศรษฐกจจฐานราก 6.2 

สพงคม การพพฒนาคคณภาพชยวจตของคนในชคมชน ยกระดพบคคณภาพชยวจตผลขวชางงานในชคมชนใหขมย

อาชยพ มยรายไดขเลยจยงตนเอง และครอบครพวใหขอยลชดย กจนดย ไมชเปปนปปญหาตชอชคมชน และสพงคม 6.3 

สจพงแวดลขอม สชงเสรจมการใชขทรพพยากรในชคมชนทยพนนามาเปปนสจนคขาและบรจการ ทนาใหขมยความใสชใจทยพ

จะพพฒนาสจพงแวดลขอมเพพพจอเพจพมผลผลผลจตในชคมชน 6.4 การศถกษาเรยยนรลขตลอดชยวจต 

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 338 / 818



PS65051113 : โครงการพมฒนามสลคดาสมนคลาและบรมการดลวยสชทอออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คลจปวจดยโอเพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ

เพจพมชชองทางการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานคคณภาพการสพพอสารการตลาด

โฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ บนพพจนฐานดจจจทพลคอมเมจรฑซ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดใหญชสวชางอารมณฑ

รายละเอทยด : ตลาดรจมนนจาวพดใหญชสวชางอารมณฑ เปปนสถานทยพสนาหรพบจนาหนชายสจนคขา ของดยขถจน

ชพพอ อาทจ ผพก ผลไมข ไมขดอก ไมขประดพบ สจนคขาวจสาหกจจชคมชน สจนคขาหนถพงตนาบล หนถพงผลจตภพณฑฑ 

เสพจอผขา เครพพองประดพบ ขนมหวาน บรรยากาศรชมรพพนรจมนนจาเจขาพระยา รพบประทานอาหารอรชอย

และนพพงเลชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.อขอมเกรพด อ.ปากเกรพด จ.นนทบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากเปปนการดนาเนจนงานในไตรมาส4 มยเวลาจนากพด ทางผลขเสนอโครงการ จถงขอเสนอแผน

ธครกจจการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ ไดขแกช กจจกรรมการอบรมเชจง

ปฏจบพตจการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวตนาบลผชานสพพอคลจปวจดยโอเพพพอเปปนผลขประกอบการทชองเทยพยวใน

ยคคดจจจทพลคอมเมจรฑซ ตนาบลอขอมเกรพด และสนารวจความคจดเหพนคนในชคมชน 1. สถานทยพ จพงหวพด

นนทบครย ตนาบลอขอมเกรพด 2. กลคชมเปปาหมาย คนในชคมชนผลขทยพสนใจในตนาบล จนานวน 40 คน นพก

ศถกษาคณะวจทยาการจพดการจนานวน 10 คน คณาจารยฑจนานวน 10 คน 3. ระยะเวลา 1-31 สจงหาคม 

2565 4. ตพวชยจวพด 4.1 เชจงปรจมาณ 4.1.1 คนในชคมชนผลขทยพสนใจในตนาบลอขอมเกรพด จนานวน 40 คน 

นพกศถกษาคณะวจทยาการจพดการจนานวน 10 คน คณาจารยฑจนานวน 10 คน รวม 60 คน เขขารชวม

โครงการ 4.1.2 มยคลจปวจดยโอ เพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ จนานวน 5 คลจป 4.2 

เชจงคคณภาพ: ชคมชนมยชชองทางการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวดขานคคณภาพการสพพอสารการตลาด 

เพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ บนพพจนฐานดจจจทพลคอมเมจรฑซ 5. ผลผลจต 

บรจการชคมชน มยคลจปวจดยโอเพพพอการโฆษณาประชาสพมพพนธฑสจนคขาและบรจการ จนานวน 5 คลจป 6. ผล

ทยพคาดวชาจะเกจด 6.1 เศรษฐกจจ ชคมชนมยการพพฒนาสจนคขาและบรจการประจนาชคมชน เปปนศลนยฑกลาง

การใหขบรจการทางวจชาการและพพฒนาอาชยพ สรขางงาน สรขางรายไดขแกชคนในชคมชน ใหขมยความมพพน

คงทางเศรษฐกจจฐานราก 6.2 สพงคม การพพฒนาคคณภาพชยวจตของคนในชคมชน ยกระดพบ

คคณภาพชยวจตผลขวชางงานในชคมชนใหขมยอาชยพ มยรายไดขเลยจยงตนเอง และครอบครพวใหขอยลชดย กจนดย ไมช

เปปนปปญหาตชอชคมชน และสพงคม 6.3 สจพงแวดลขอม สชงเสรจมการใชขทรพพยากรในชคมชนทยพนนามาเปปน

สจนคขาและบรจการ ทนาใหขมยความใสชใจทยพจะพพฒนาสจพงแวดลขอมเพพพจอเพจพมผลผลผลจตในชคมชน 6.4 

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 339 / 818



PS65008112 : หอยถดานกรอบสามรส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แพลตฟอรฑมวางแผนการทชองเทยพยวโดยการสรขางคจวอารฑโคขด

สรขาง Contract เชจญชวนการทชองเทยพยว

สรขาง Pagefacebook และ Tiktok

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาพรจกหอยถชานกรอบสามรส

รายละเอทยด : “นนจาพรจกหอยถชานกรอบสามรส” ทนาจากเนพจอหอยซถพงเนพจอหอยมยความหวานนคชม 

มยคคณคชาทางโภชณาการ เปปนแหลชงโปรตยนและคอลลาเจนทยพมยประโยชนฑตชอรชางกายและดยตชอ

สคขภาพซถพงมยรสออรจจจนพล ตขมยนา และหมชาลชาเพพพอเพจพมทางเลพอกใหเแกชผลขบรจโภค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.เจบะเห อ.ตากใบ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. อบรมถชายทอดความรลขใหขกพบชคมชน

2. พพฒนาผลจตภพณฑฑใหขไดขรพบรองมาตรฐานความปลอดภพยตามสากลและไดขรพบรองเปปนสจนคขา 

OTOP ระดพบ5ดาว เพพพอใหขผลจตภพณฑฑมยความนชาเชพพอถพอมากยจพงขถจน

3. เปปดชชองทางการตลาดแบบออนไลนฑโดยผชานเพจ facebook , line , instagram , shopee , 

tiktok และเปปดการตลาดแบบออฟไลนฑโดยการขายหนขารขานและออกบลธตามงานตชางๆ

4.สรขางคอนเทนตฑดถงดลดลลกคขาและจพดโปรโมชพพนเพพพอเพจพมยอดขายใหขกพบผลจตภพณฑฑและทนาใหขแบ

รนดฑเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 340 / 818



PS65007927 : ดมนนรา เซรามมค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการโปรโมทสจนคขาทางออนไลนฑ

เทคโนโลยยการออกแบบโลโกขสจนคขา

เทคโนโลยยทางดขานการทนาบรรจคภพณฑฑใหมช

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เซรามจค ดจนนรา

รายละเอทยด : สรขางบรรจคภพณฑฑทยพมยเอกลพกษณฑและสามารถลดโลกรขอน และปลอดภพยตชอผลขทยพ

ซพจอและเปปนสากลและสามารถซพจอเปปนของฝากไดขอาทจ ระปคกออมสจน ของชนารชวย หรพอของทยพ

ระลถก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.บางขคนทอง อ.ตากใบ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เซรามจคดจนนราเปปนสถานทยพทชองเทยพยวและทพศนศถกษาในตนาบลบางขคนทอง โดยเปปนสถานทยพทชอง

เทยพยวทยพมยการจพดจนาหนชายสจนคขาและบรจการ เชชน ของชนารชวย ของทยพระลถก อยกทพจงยพงเปปนสถานทยพ

แหลชงการเรยยนรลขในกระบวนการปปจ นดจนเผา โดยใชขตลาดออนไลนฑในการพพฒนาและเชจญชวนใหข

นพกทชองเทยพยวใหขความสนใจทางดขานเซรามจค ดจนนรา และทนาการพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช ใหขมย

ความสนใจและโดดเดชน เพพพอเพจพมมลลคชาทางการตลาดอยชางยพพงยพน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 28,000

หนขา 341 / 818



PS65007652 : ตลาดนมดสทเขทยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขคอมเซฟ Zero Waste ตลาดปลอดขยะ

ใชขเทคโนโลยย Social Network ในการนนาเสนอสจนคขา

พพฒนา Packagingt Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดสยเขยยว

รายละเอทยด : เปปนโมเดลการนพดรขานคขาตชางๆมาขายในพพจนทยพ ทยพมยธรรมชาตจลขอมรอบ โดยมยคชา

บรจการคชาบลธ ภายในงานจะมยกจจกรรมทยพหลากลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.ปะลคกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลปะลคกาสาเมาะ มยตขนทคนทางธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑ ซถพง

ตจดกพบภลเขาบลโด นนจาตกและโอบลขอมดขวยทคชงนาทยพเขยยวขจย จถงเลพงเหพนถถงความสนาคพญในการ

พพฒนาพพจนทยพเชจงทชองเทยพยวสยเขยยว หรพอ zero waste เพพพอใหขธรรมชาตจเหลชานยจอยลชคลชกพบเราไปจนถถง

ลลกหลานตชอไป

ตลาดนพดสยเขยยว Budo Green Market เราตของการทยพจะสรขางใหขชคมชน มยกจจกรรมทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑ โดยจพดสพปดาหฑละ 1 วพน และมยขอบเขตผลขทยพจะขายตของเปปนภาชนะ ทยพไมชเกจดขยะ

โดยใชข การประชาสพมพพนธฑทางโซเชยยล infuencer vlogger เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวใหขมาเทยพยว

ชม  ชจม ชพอป เทยพยว แบบธรรมชาตจ 

 Budo Green Market ยพงสามารถชชวยชคมชน ใหขมยรายไดข สรขางอาชยพ และปลลกใจใหขมยจจตสนานพก

ในการรพกธรรมชาตจอยกดขวย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 342 / 818



PS65008092 : ผลมตภมณฑฑกระจสด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรม E-commerce , Page Facebook เเละ Line Platform

ใชขทชอ PVC ในการหลชอเลยจยงผพก

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพและใกลขเคยยง ตลอดจนบน Platform Online

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รองเทขาจากกระจลด

รายละเอทยด : เปปนรองเทขาทยพทนามาจากกระจลด โดยวจธยการสานดขวยมพอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.กะลควอเหนพอ อ.เมพองนราธจวาส จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตภพณฑฑกระจลด เปปนผลจตภพณฑฑ OTOP  ทยพมยจนาหนชายในทของถจพน 

โดยคจดผลจตภพณฑฑใหมชขถจนมา ทยพมยความแตกตชางจากผลจตภพณฑฑทยพมยอยลชเดจม ซถพงจะทนาเปปนรองเทขาทยพ

ทนามาจากกระจลดใหขมยความโดดเดชนและนชาสนใจ สามารถใชขไดขทพพวไปและนนาไปเจาะตลาดออนไลนฑ

และออฟไลนฑเพพพอสรขางอาชยพ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 343 / 818



PS65007576 : ปฟาชชมชนบลานตลนตาล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองเชพพอมเหลพก

เหลพก

ชชางออกแบบ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปปาชคมชนตขนตาล

รายละเอทยด : ชพพอสจนคขา : โครงสรขางพพจนลานกางเตพนทฑคคณสมบพตจ : ปรพบพพจนผจวทยพไมชเทชากพนของ

ดจน ทนาใหขมยความเทชากพนอคปกรณฑ  : โครงเหลพก และไมขไผช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.จอเบาะ อ.ยยพงอ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ประเภทสจนคขา : การทชองเทยพยว

การบรจการเหมาะสนาหรพบทคกเพศทคกวพย ดพงนยจ

        กลคชมนพกเรยยน/นพกศถกษา  :  สนาหรพบการทพศนศถกษาเชจงอนครพกษฑ

        กลคชมวพยรคชน                 : สรขางสรรคฑ ตพจงแคมปฟกพบกลคชมเพพพอนๆ 

        กลคชมวพยทนางาน            : พพกผชอนหยชอนใจ 

สจนคขาทยพผลจต : โครงสรขางพพจนลานกางเตพนทฑ ทยพใชขในการวางเตพนทฑ เพพพอบรจการใหขแกชนพกทชองเทยพยวทยพ

เขขามาเทยพยวปปาชคมชนบขานตขนตาลไดขพพกผชอนอยชางมยความสคข และสะดวกสบายมากทยพสคด โดยจะ

มยการประชาสพมพพนธฑทางออนไลนฑ เชชน ทางFacebook , Instagram , Tiktok และไลนฑแอด เปปน

ตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 21,000

หนขา 344 / 818



PS65008707 : บรรจชภมณฑฑนนนามมนมะพรลาวบลานศาลาลสกไกด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

.อมรมอยคอมเมจรฑช Page Facebook และ Line Plalform

พพฒนา Packaging Design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

กลคชมลลกคขาในพพจนทยพและใกลขเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนมะพรขาวสมคนไพร

รายละเอทยด : เกจดจากทยพชคมชนมยมะพรขาวและสมคนไพรจนานวนมาก จถงเลพงเหพนวชาสามารถนนา

มาทนาประโยชฑนไดขหลากหลายจถงคจดคขนการทนานนจามพนมะพรขาวสมคนไพร เพพพอหารายไดขใหขกพบ

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.ละหาร อ.ยยพงอ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ธครกจจ นนจามพนมะพรขาวสมคนไพร จะมยกลคชมลลกคขาในชชวงอายค 15-40 ปป จะมยชชองทางการตลาดทพจง 

offine และ online มยบรจการแนะนนาขขอมลลผลจตภพณฑฑ คคณภาพของสจนคขาตของมยการประเมจน

ความเสยพยงกชอนทยพจะนนามาขาย ผลจตภพณฑฑนนจามพนมะพรขาวจะมยคคณประโยชฑนใรเรพพองของการรพกษา

อาการปวดเหมพพอยรชางกาย และการดลแลผจวพรรณของรชางกายไดขดย จะมยการพพฒนารลปแบบ

ของสจนคขาใหขมยความโดดเดชนมากขถจน มยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวผลจตภพณฑฑใหขงชายสนาหรพบผลขบรจโภค 

และมยราคาทยพยชอมเยา มยขนาดของผลจตภพณฑฑทยพหลากหลายใหขผลขซพจอไดขมยสจทธจเลพอกบรจโภค

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 345 / 818



PS65009185 : ตามหาสถานทททสนาคมญเชมงคชณคดาในตนาบลสาวอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย  ฺBig data ขขอมลลกลาง

เทคโนโลยยแผชนทยพเดจนดจน

เทคโนโลยย Social Media

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยงเชจงคคณคชาทางประวพตจศาสตรฑ

รายละเอทยด : สถานทยพทพจง7จคดทยพมยความสนาคพญในประวพตจศาสตรฑทยพสรขางคคณคชาในกพบชาวบขานใน

ชคมชน ทพจงคคณคชาทางจจตใจ และการประกอบอาชยพ ซถพงปปจจคบพนเปปนฐานทรพพยากรทยพสนาคพญใน

การดนารงชยพ และเปปนจคดทยพเรจพมมยคนภายนอกมาเยยพยมชมแตชยพงไมชครบทคกจคดตามทยพนนาเสนอ

ทพจง7จคด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.สาวอ อ.รพอเสาะ จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สนารวจสถานทยพสนาคพญและบพนทถกเรพพองเลชาทางประวพตจศาสตรฑ

1.รชองรอยวพงอาตยก ซถพงตพจงอยลชหมลช3 บขานจพอแร ต.สาวอ

2.สคสานราชฑลตจากตครกย  (สมพยออตโตมาน) หมลช3 

3.หาดเจขาเมพอง ปาเซรายอ หมลช5

4.ทชาเรพอแลกสจนคขา ระหวชางคนในพพจนทยพรพอเสาะปปจจคบพน กพบพชอคขาทยพมาจากสายบครย

5.นนจาตกตพอลาฆอบาตล หมลช2

6.ลลโบะบพอลาฆอ ทยพทรงนนจาของเจขาเมพอง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 346 / 818



PS65008942 : ณ เมชองหมอก 1day trips @เกทยรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสจนคขาและบรจการทชองเทยพยวใหขมยคคณภาพ

สชงเสรจมการเรยยนรลขการบรจการการทชองเทยพยวใหขกพบกลคชมเยาวชน

โปรโมทสจนคขาบรจการผชานชชองทางออนไลนฑตชางๆ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ณ เมพองหมอก 1 day trips @เกยยรฑ

รายละเอทยด : ทางสมาชจกกลคชมตนาบลเกยยรฑจะปรพบเปลยพยนพพฒนาสจนคขาบรจการสถานทยพทชอง

เทยพยวเชจงธรรมชาตจ โดยการขายแพพคเกจเทยพยวทะเลหมอกเขานนจาใสเกยยรฑ จะจพดแพพคเกจใน

แตชละรอบ 10 คนตชอรอบโดยทยพคชาแพพคเกจจะอยลชทยพ 3500 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.เกยยรฑ อ.สคคจรจน จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ณ เมพองหมอก 1 Day Trips @เกยยรฑ จะขายเปปนแพพคเกจทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ อนครพกษฑและ

การเรยยนรลขวจถยชยวจตของคนในชคมชน โดยกลคชมเปปาเหมายเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพชพพนชอบ

ธรรมชาตจและการผจญภพย รวมถถงวพฒนธรรมของคนในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 17,500

หนขา 347 / 818



PS65007578 : ชชมชนทดองเทททยวตนาบลภสเขาทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาการบรจการใหขมยประสจทธจภาพ

จพดอบรมมพคคคเทศนฑและสตาฟดลแลความปลอดภพยในการบรจการ

พพฒนาชชองทางออนไลนฑเพพพอเขขาถถงลลกคขามากขถจน เชชน Tiktok

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชคมชนทชองเทยพยวตนาบลภลเขาทอง

รายละเอทยด : การบรจการทชองเทยพยวในตนาบลภลเขาทอง มยกจจกรรมลชองแกชงชมวจถยชยวจตการ

รชอนทอง มยบรจการทยพพพก และบรจการนนาเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.ภลเขาทอง อ.สคคจรจน จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.กลคชมลลกคขา กลคชมลลกคขาทพพวไปเปปนนพกทชองเทยพยวสชวนใหญชเปปนวพยรคชน วพยทนางาน วพยเกษยยณ

2.คคณคชาของสจนคขา ปลลกจจตสนานถกใหขมยการอนครพกษฑสถานทยพทชองเทยพยวทพจงคนในชคมชน และนพกทชอง

เทยพยวมยการผลจตสจนคขาเปปนของทยพระลถก ซถพงมยคคณคชาทางจจตใจ

3.ชชองทางการเขขาถถง แบบออนไลนฑและออนไซดฑ มยการสรขางเพจทาง facebook

tiktok

4.ความสพมพพนธฑกพบลลกคข นพกทชองเทยพยวกดถลกใจเพจทชองเทยพยวตนาบลภลเขาทอง พรขอมถชายรลปกพบ

สถานทยพทชองเทยพยวและเชพคอจนรยวจวลงในเพจ facebook จะไดขรพบสชวนลด คชาอาหาร 10 เปอรฑเซพนตฑ

5.รายไดขหลพก รายไดขหลพกจากการบรจการลชองแกชง และการนชานพกเทยพยวเทยพยวในตนาบล 6.

ทรพพยากรหลพก ความอคดมสมบลรณฑของธรรมชาตจ สามารถทชองเทยพยวไดขทคกฤดล นนจา

เนพพองจากการบรจการลชองแกชงถขาฤดลแลขงไมชสามารถลชองแกชงไดข 

7.กจจกรรมหลพก การบรจการนชาเทยพยว มยการพพฒนามพคคคเทศกฑนขอยในตนาบลใหขมยประสจทธจภาพการ

บรจการลชองแกชง พพฒนาสตาฟใหขดลแลและบรจการเรพพองความปลอดภพยของ

นพกทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 348 / 818



PS65008470 : นนนาตกสายรชลง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดการอบรมใหขความรลขในดขานการทชองเทยพยวใหขแกชประชาชนในพพจนทยพ

มยการจพดซคขมขายของใหขกพบนพกทชองเทยพยวเพพพอความสะดวก

เพจพมชชองทางการโปรโมทโดยใชขเทคโนโลยยเปปนหลพก

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   สพพอทยพเผยแพรช ทางหนพงสพอพจมพฑ โปสเตอรฑ โฆษณา โทรทพศนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกสายรคขง

รายละเอทยด : นนจาตกสายรคขงตพจงอยลชทยพตนาบลมาโมง ซถพงนนจาตกแหชงนยจมยการเปปดใหขบรจการแกชนพก

ทชองเทยพยว เชชน ขายอาหารเครพพองดพพม แตชไมชเพยยงพอตชอการใหขบรจการแกชนพกทชองเทยพยว จถงจะ

ใชขชชองทางนยจในการโฆษณาประชาสพมพพนธฑและเปปดโอกาสใหขประชาชนในพพจนทยพและนอกพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.มาโมง อ.สคคจรจน จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. กลคชมลลกคขา (Customer Segments CS)

- นพกเรยยน  นพกศถกษา วพยทนางานและประชาชนทคกชชวงวพย

- นพกทชองเทยพยว

- ประชาชนในพพจนทยพและนอกพพจนทยพ

2. คคณคชาสจนคขา/บรจการ VP (Value propositions)

- ชมธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑ

- แหลชงพพกผชอนหยชอนใจ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 349 / 818



PS65008022 : วมสาหกมจชชมชนเพชทอการทดองเทททยวผานมบดาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Page Facebook YouTube Tik-Tok ใหขเปปนทยพรลขจพก

กลคชมลลกคขาในพพจนทยพและพพจนทยพใกลขเคยยง บน Platform online

นนาเทคโนโลยยและระบบสารสนเทศมาใชขในการจองสถานทยพทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การขนสชงและกระจายสจนคขา

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วจสาหกจจชคมชนเพพพอการทชองเทยพยวผานพบดาว

รายละเอทยด : ผานพบดาวเปปนทยพทชองเทยพยวทยพเหมาะแกชการไปเทยพยวชชวงหนขาหนาวมยวจวทยพสวยงาม

มองเหพนอนาเภอสคคจรจน เปปนสถานทยพเชพคอจนและมยจคดกางเตขนทฑใหขสพมผพสกพบบรรยากาศ 

ธรรมชาตจ กลางคพนกพมองเหพนดวงดาวไดขเตพมทของฟปา ตอนเชขากพมยทะเลหมอกใหขชม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนราธจวาสราชนครจนทรฑ

ต.สคคจรจน อ.สคคจรจน จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.กลคชมลลกคขาเปปาหมายคพอ กลคชมนพกเรยยน นพกศถกษาทคกชชวงวพย นพกทชองเทยพยวทพพวไปแนวรพกธรรมชาตจ 

แนว Camping แนวแบกเปปเทยพยว และแนวผจญภพย

2.คคณคชาของสจนคขา/บรจการ นพกทชองเทยพยวไดขพพกผชอนทชามกลางธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑ ไดขชม

วจถยชยวจตของคนในชคมชน ไดขรพบมคมมองใหมชๆ วจสพยทพศนฑใหมชๆจากคนในชคมชน และไดขสลดอากาศ

ธรรมชาตจทยพบรจสคทธจดทนาใหขสคขภาพดย

3.ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา สพพอสารการตลาดดขวยระบบ Online เชชน Facebook YouTube 

TikTok การประชาสพมพพนธฑแบบปากตชอปากและเครพอขชายชคมชนการทชองเทยพยว

4.ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา สรขางความประทพบใจดขานบรจการ มยบรจการรถรพบสชง บรจการเชชาเตขนทฑ 

บรจการสชงอาหารและเครพพองดพพม สรขางความประทพบใจดขานสภาพแวดลขอม มยวจวทจวทพศนฑทยพสวยงาม 

อากาศสดชพพน บรจสคทธจด และเยพนสบาย

5.ชชองทางรายไดข คชาอาหาร คชาทยพพพกหรพอเชชาเตขนทฑ คชาแพคเกจทรจป

6.ทรพพยากรหลพก มยทรพพยากรดขานการทชองเทยพยว เชชน ภลเขา หมอก ยอดเขามยหจนสยขาว ตขนไมขใน

ปปาใหญช มยทรพพยากรดขานบคคลากร บคคลากรในการนนาเทยพยว บคคลากรในการรพกษาความปลอดภพย

7.กจจกรรมหลพกของธครกจจ มยจคดชมวจวทจวทพศนฑทยพสวยงาม มยจคดกางเตขนทฑทยพทนาใหขนพกทชองเทยพยว

สามารถมองเหพนดวงดาวไดขเตพมทของฟปา มยกจจกรรมรอบกองไฟ และไดขเรยยนรลขแหลชงธรรมชาตจ

8.Supplier/คลชคขาธครกจจ เครพอขชายชคมชนทชองเทยพยวพพจนทยพใกลขเคยยงมยทยพพพกรยสอรฑท สถานทยพลชองแกชง 

ลชองหชวงยาง ถชายรลปชมสวนไมขดอก และมยหนชวยงานภาครพฐและเอกชน

9.ราคาตขนทคน คชาใชขจชายแบบคงทยพ Fixed Cost = 8,000 

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 350 / 818



PS65027874 : การพมฒนาชดองทางการจนาหนดายสมนคลาในรสปแบบออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช 

Facebook Page รจโกบชพนโรง

เทคโนโลยยคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

โปรแกรม Google Form ในการบพนทถก เกพบรวบรวมขขอมลลและประเมจนความพถงพอใจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รจโกบชพนโรง

รายละเอทยด : เปปนสจนคขาประเภทชพนโรงทยพมยหลายสายพพนธคฑ แตชละสายพพนธฑจะมยรสชาตจของนนจา

ผถจงทยพแตกตชางกพน มยฤทธจดตขานการอพกเสบตามธรรมชาตจสามารถรพกษาอาการเจพบคอ อคดมไป

ดขวยสารตขานอนคมลลอจสระและตขานเชพจอแบคทยเรยย ชชวยปปองกพนโรคมะเรพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.รจโกบ อ.สคไหงปาดย จ.นราธจวาส

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รจโกบชพนโรง

ออนไลนฑ : รจโกบชพนโรง - RIKO Kelulut

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1 value propositions

ชพนโรงมยหลายสายพพนธฑ แตชละสายพพนธฑจะมยรสชาตจของนนจาผถจงทยพแตกตชางกพน แตชไดขประโยชนฑทยพ

เหมพอนกพน เพราะนนจาผถจงชพนโรงมยฤทธจดตขานการอพกเสบตามธรรมชาตจ สามารถรพกษาอาการเจพบ

คอ อคดมไปดขวยสารตขานอนคมลลอจสระและ ตขานเชพจอแบคทยเรยย ชชวยปปองกพนโรคมะเรพง   

2 customer segment 

1.ลลกคขาทพพวไป  

2.คนในชคมชน  

3.กลคชมลลกคขาออนไลนฑ  

4.รขานคขาทพพวไป  

5.ลลกคขาตชางประเทศ

3.channels  

1.เพจพมชชองทางการจนาหนชาย ทางออนไลนฑ   

2.ประชาสพมพพนธฑผชาน ชชองทางออนไลนฑ  

3.สรขางเพจ Facebook  

4 customer relationships  

1.รยวจวสรขางความเชพพอมพพนใหขแกชลลกคขา  

2.รพกษามาตรฐานของผลจตภพณฑฑ 

3.เปปดใหขลลกคขาสามารถเขขาชมสถานทยพ เพาะเลยจยงเพพพอสรขางความมพพนใจใหขกพบลลกคขา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65052240 : โครงการการจมดการความรสลในการพมฒนาผลมตภมณฑฑชชมชนในการเสรมมศมกยภาพการจมดการ

การทดองเทททยวโดยชชมชนเพชทอพมฒนาเศรษฐกมจชชมชนใหลเกมดการหมชนเวทยน อยดางยมทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา service package

พพฒนา Product Performance

พพฒนาแพลทฟอรฑมออฟไลนฑและออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เฮพอนแมชวพนเพพญโฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : เปปนโฮมสเตยฑทยพมยอพตลพกษณฑและวจถยชยวจตของชคมชนตนาบลเชยยงของทยพมยมาแตชดพจง

เดจม ทยพมยกจจกรรมบายสยสลชขวพญ การแสดงซอพพจนเมพอง และยพงสามารถตพกบาตรตอนเชขา

พรขอมเดจนเยยพยมชมสวนบรจเวณรอบๆโฮมสเตยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.เชยยงของ อ.นานขอย จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนาโฮมสเตยฑในตนาบลเชยยงของทยพแสดงถถงอพตลพกษณฑและวจถยชยวจตของชคมชนทยพมยมาแตชดพจง

เดจม ถชายทอดวพฒนธรรมตชาง ๆ และนนากจจกรรมปปจ นหมขอของกลคชมเครพพองปปจ นดจนเผาบขานนนจาหจน

มาจพดเปปนกจจกรรมการเรยยนรลขรชวมกพบโฮมสเตยฑ เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในตนาบล

เชยยงของ นนาสจนคขาภายในชคมชนของแตชละกลคชมผลจตภพณฑฑมาพพฒนาและจพดจนาหนชายรชวมกพบโฮ

มสเตยฑ เปปนการกระจายรายไดขสลชชคมชนและเปปนการเพจพมชชองทางในการจพดจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 18,000
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PS65021282 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจBCG ตนาบลดงพญา 

อนาเภอบดอเกลชอ จมงหวมดนดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอออนไลนฑ Social media เพพพอเพจพมการเขขาถถงขชาวสารและเพจพมชชองทางการจพด

จนาหนชายสจนคขาและบรจการใหขกพบลลกคขากลคชมใหมชๆ

ระบบสารสนเทศทางการบพญชย เพพพอกนาหนดราคา คนานวนตขนทคน จคดคคขมทคน และอพตราคพนทคน

นวพตกรรมทางดขานการตลาด ชชวยออกแบบพพฒนาตราสจนคขา เพพพอสรขางภาพจนาในตพวแบ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑบขานหขวยโทน

รายละเอทยด : เปปนหมลชบขานทยพเงยยบสงบ โอบลขอมดขวยธรรมชาตจ ภลเขาสลงใหญชมากมาย วจถยชาว

บขานหขวยโทน ดนาเนจนชยวจตดขวยความเรยยบงชายพอเพยยง พถพงพาอาศพยธรมชาตจ มยสวนพรจก

หวานรสชาตจดย และไรชกาแฟพพนธฑอาราบจกขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.ดงพญา อ.บชอเกลพอ จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หขวยโทน โฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : โฮมสเตยฑบขานหขวยโทน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนาชชองทางการจพดจนาหนชาย ทพจงออนไลนฑ และออฟไลนฑ ใชขระบบสารสนเทศทางการบพญชย

เขขามากนาหนด อพตราการใหขบรจการ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 50,000
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PS65003798 : U2T for BCG ตนาบลแงง อนาเภอปฝว จมงหวมดนดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข Web App หาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยว รขานอาหาร สถานทยพพพกและบรจการอพพนๆ ในชคมชน

ตนาบลแงง

พพฒนาระบบนนาทางสถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ ในตนาบลเมพองแงง ดขวยระบบ GPS

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เมพองแงง Travel Smart Web App

รายละเอทยด : เมพองแงง Travel Smart Web App หาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยว รขานอาหาร 

สถานทยพพพกและบรจการอพพนๆ ในชคมชนตนาบลแงงและรวบรวมขขอมลลรลปภาพและคลจปวยดยโอเพพพอ

นนาไปลงโปรแกรมสนาเรพจรลปและทดลองใชขโปรแกรมจรจงโดยผชานการสแกนQR Codeประชา

สพมพพนธฑโดยผชานสพพอโซเซยยลมยเดยย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.แงง อ.ปปว จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Travel Smart Web App

ออนไลนฑ :  บU2T for BCG ตนาบลแงง อนาเภอปปว จพงหวพดนชาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เมพองแงง Travel Smart Web App หาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยว รขานอาหาร สถานทยพพพกและ

บรจการอพพนๆ ในชคมชนตนาบลแงงและรวบรวมขขอมลลรลปภาพและคลจปวยดยโอเพพพอนนาไปลงโปรแกรม

สนาเรพจรลปและทดลองใชขโปรแกรมจรจงโดยผชานการสแกน QR Code ประชาสพมพพนธฑโดยผชานสพพอ

โซเซยยลมยเดยย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65011823 : เศรษฐกมจชทวภาพเพชทอการรมกษฑปฟานดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

เทคโนโลยยการแปรรลปนนจานมแพะเปปนผลจตภพณฑฑบนารคงผจว

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เคยยงดจน (สบลชนมแพะสลตรนชาน 59)

รายละเอทยด : "สบลชนมแพะ ""เคยยงดจน"" ไดขจากนมแพะพพนธคฑดยและปลอดโรค ทยพจคฬาลงกรณฑ

มหาวจทยาลพยสชงเสรจมและกระจายพพนธคฑใหขเกษตรกรในจพงหวพดนชาน เพพพอเปปนทางเลพอกในการ

ประกอบอาชยพทดแทนการปลลกพพชเชจงเดยพยว รชวมกพบการพพฒนาสลตรการแปรรลปและถชาย

ทอดความรลขใหขแกชกลคชมวจสาหกจจชค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
จคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพย

ต.ผาสจงหฑ อ.เมพองนชาน จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เคยยงดจน for U2T

ออนไลนฑ : เคยยงดจน for U2T

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

"สบลชนมแพะ""เคยยงดจน""ไดขมาจากนมแพะพพนธคฑดยปลอดโรคทยพจคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพยไดขสชง

เสรจมและกระจายพพนธคฑใหขเกษตรกรในจพงหวพดนชานเพพพอเปปนทางเลพอกในการประกอบอาชยพทด

แทนการปลลกพพชเชจงเดยพยว และสชงเสรจม Green Economy ในจพงหวพดนชาน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 355 / 818



PS65011850 : เศรษฐกมจชทวภาพเพชทอการรมกษฑปฟานดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

เทคโนโลยยการแปรรลปนนจานมแพะเปปนผลจตภพณฑฑบนารคงผจว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เคยยงดจน (โลชพนนมแพะ)

รายละเอทยด : "โลชพพนนมแพะ ""เคยยงดจน"" ไดขจากนมแพะพพนธคฑดยและปลอดโรค ทยพจคฬาลงกรณฑ

มหาวจทยาลพยสชงเสรจมและกระจายพพนธคฑใหขเกษตรกรในจพงหวพดนชาน เพพพอเปปนทางเลพอกในการ

ประกอบอาชยพทดแทนการปลลกพพชเชจงเดยพยว รชวมกพบการพพฒนาสลตรการแปรรลปและถชาย

ทอดความรลขใหขแกชกลคชมวจสาหกจจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
จคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพย

ต.ผาสจงหฑ อ.เมพองนชาน จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เคยยงดจน for U2T

ออนไลนฑ : เคยยงดจน for U2T

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

"โลชพพนนมแพะ ""เคยยงดจน"" ไดขมาจากนมแพะพพนธคฑดย ปลอดโรค ทยพจคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพยไดข

สชงเสรจมและกระจายพพนธคฑใหขเกษตรกรในจพงหวพดนชาน เพพพอเปปนทางเลพอกในการประกอบอาชยพ

ทดแทนการปลลกพพชเชจงเดยพยวและสชงเสรจม Green Economy ในจพงหวพดนชาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 356 / 818



PS65019512 : โครงการยกระดมบเศรษฐกมจและสมงคมรายตนาบลแบบบสรณาการ ตนาบลแมดจรมม อนาเภอแมดจรมม 

จมงหวมดนดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการยพดอายคผลจตภพณฑฑ

เทคโนโลยยการรพกษาความชพจน

เทคโนโลยยการรพกษากลจพน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชาใบไผชแมชจรจม

รายละเอทยด : เปปนการใชขประโยชนฑจากไบโอซจลจกขา (Bio Silica) ทยพมยมากในใบไผชทยพมยสรรพคคณ

ในการชชวยใหขผมและเลพบมยสคขภาพดย มยบทบาทสนาคพญในการสรขางความหนาแนชนของกระดลก

ใหขแขพงแรง ซถพงจะนนาใบไผชมาแปรรลปในรลปของผลจตภพณฑฑ “ชาใบไผช”

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.แมชจรจม อ.แมชจรจม จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การนนายอดไผชมาแปรรลปทนาเปปนชา โดยชาไผชซางหมชนทนาจากใบไผชซางหมชน100% ทยพปลลกและ

แปรรลปโดยไมชใชขสารเคมยใดๆซถพงกลคชมเปปาหมายของลลกคขาจะเปปนรขานคขาทยพรพบจนาหนชายธครกจจ

เครพพองดพพม เชชน Cafe กลคชมผลขชพพนชอบการดพพมชา กลคชมผลขทยพตของการดลแลสคขภาพและคนรพกสคขภาพ 

จะทนาการจนาหนชาย2 รลปแบบคพอทพจงออนไลนฑในแอพลจเคชพนตชางๆและแบบออฟไลนฑการบอกตชอ

หรพอการแนะนนา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,200

หนขา 357 / 818



PS65026239 : เทททยวแมดจรมม ชมมชาไผด ใสดใจธรรมชาตม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาเวจรฑคชขอปกพบชคมชนเชชนการสอนทนาจพกรสานอยชางงชายฯลฯ

แผนการทชองเทยพยวแบบ2in1คพอไดขทพจงการเทยพยวแบบธรรมชาตจและทางประวพตจศาสตรฑ

เปปนทางเลพอกใหขนพกทชองเทยพยวทยพมยรายไดขระดพบกลางไดขเทยพยวกพบบรรยากาศวจถยและทพศนยยภาพ

ในพพจนทยพ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวแมชจรจม ชจมชาไผช ใสชใจธรรมชาตจ

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยวคนในพพจนทยพตชางคคขนเคยกพนดยซถพงประกอบดขวยอชางเกพบนนจาหขวย

ปรคง นนจาตกฝายจขอม เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจและศาลพระพจราชดนา(วพดนนจารจน) ศาล

ทหาร เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางประวพตจศาสตรฑวพฒนธรรมและสถานทยพยถดเหนยพยวจจตใจของคน

ในตนาบลแมชจรจม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.แมชจรจม อ.แมชจรจม จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวางแผนการทชองเทยพยวตนาบลแมชจรจมมยทพจงแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจคพออชางเกพบนนจาหขวย

ปรคงนนจาตกฝายจขอม และศาลพระพจราชดนา(วพดนนจารจน) ศาลทหาร เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางประวพตจ

ศาสตรฑวพฒนธรรมและสถานทยพยถดเหนยพยวจจตใจของคนในตนาบลแมชจรจม โดยจะทนาการเลชาเรพพอง

ราวทางประวพตจศาสตรฑในพพจนทยพควบคลชไปกพบการชมทพศนยยภาพทางธรรมชาตจในตนาบล

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 358 / 818



PS65013163 : การพมฒนากมจกรรมและการประชาสมมพมนธฑการทดองเทททยวดอยมดอนหมนแกลว ตนาบลนนนาปฝน ว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนากจจกรรมการทชองเทยพยว

การพพฒนานพกเลชาเรพพองและการใหขบรจการดขานการทชองเทยพยว

การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวดอยมชอนหจนแกขวตนาบลนนจาปปจ ว

รายละเอทยด : ดอยมชอนหจนแกขว สถานทยพทชองเทยพยวทยพเตพมไปดขวยเอกลพกษณฑเกยพยวกพบหจนแกขว

โปปงขชามทยพเปปนจจตวจญญาณของชคมชนกพบธรรมชาตจ รวมถถงยพงมยกจจกรรมเดจนชมเสขนทาง

ธรรมชาตจ และการทนาผขาอคบกใบไมขทยพใชขสยธรรมชาตจจากใบไมขบนดอยมชอนหจนแกขวนนามาสรขาง

ลวดลายบนผพนผขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 10 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.นนจาปปจ ว อ.เวยยงสา จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กนาหนดเสขนทางเดจนธรรมชาตจ และออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวดอยมชอนหจนแกขว เชชน การ

ทนาผขาอคบกไมข ฯลฯ และพพฒนานพกเลชาเรพพองประจนาตนาบลใหขมยความพรขอมในการนนาเสนอเรพพองราว

ของดอยมชอนหจนแกขว และประชาสพมพพนธฑเกยพยวกพบดอยมชอนหจนแกขวโดยการทนาแพลตฟอรฑมอ

อนไลนฑ เชชน Facebook, Instagram รวมถถงทางออฟไลนฑ เชชน แผชนพพบหรพอโปสเตอรฑ เปปนตขน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 359 / 818



PS65004083 : พมฒนาผลมตภมณฑฑชชมชนเพชทอฟฟน นฟสเศรษฐกมจและสมงคม  ตนาบลอดายนาไลย อนาเภอเวทยงสา 

จมงหวมดนดาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เปปนการคจดคขนกลจพนสมคนไพรทยพแตกตชางจากกลจพนทยพมยในปปจจคบพน

การนนาพพชสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพนมาสกพดกลจพน

การใชขเทคโนโลยยเขขามาชชวยในการเปปนสพพอโฆษณาในชชองทาง Online

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พจมเสนนนจา ตราหอมเฮจรฑบ

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑพจมเสนนนจาเปปนการนนาสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพนมาประยคกตฑใชขการ

ผลจตพจมเสนนนจาโดยนนามาแตชงกลจพนและนนาไปอบแหขงเพพพอนนามาตกแตชงใหขมยมลลคชาเพจพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.อชายนาไลย อ.เวยยงสา จ.นชาน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตภพณฑฑพจมเสนนนจา ภายใตขตราสจนคขา หอมเฮจรฑบ เกจดจากการทยพกลคชมวจสาหกจจนวด อบ ประคบ

สมคนไพรบขานพะเยา ตนาบลอชายนาไลย ทนาลลกประคบภายในกลคชมเพพพอนนามาใชขในกจจกรรมของ

กลคชมตนเองโดยนนาสมคนไพรทยพมยอยลชตามชคมชนมาใชขในการผลจตลลกประคบ ซถพงสมคนไพรทยพหาไดขมย

ปรจมาณมาก ทางกลคชมจถงตของการนนาไปตชอยอดเปปนผลจตภพณฑฑใหมชทยพเหมาะในการใชขในกจจกรรม

นวด อบ และสามารถสรขางรายไดขใหขกพบสมาชจกภายในกลคชมอยกชชองทางหนถพงจถงไดขรชวมกพบทางทยม

งาน U2T อชายนาไลย และอบต.อชายนาไลยในการผลจตพจมเสนนนจาขถจน โดยใชขนวพตกรรมการสกพด

กลจพนสมคนไพรมาประยคกตฑเพพพอใหขผลจตภพณฑฑพจมเสนนนจาแตกตชางจากเดจมและเพพพอเปปนการสรขาง

เอกลพกษณฑและตอบสนองความตของการของผลขบรจโภคในดขานความชอบกลจพนสมคนไพรทยพหลาก

หลาย และรชวมกพนพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขโดดเดชน ทพนสมพยและเพจพมความนชาสนใจใหขกพบผลขบรจโภค 

โดยจนาหนชายในราคา 30 บาท เพพพอใหขผลขบรจโภคขขาถถงสจนคขาไดขงชาย ใชขชชองทางการจนาหนชายทพจง 

Online คพอ Facebook fan page ของกลคชมวจสาหกจจ และ Offine คพอหนขารขานอบ นวด ประคบ

สมคนไพรบขานพะเยาและรขานคขาของฝากในจพงหวพดนชาน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 360 / 818



PS65019577 : การพมฒนาจชดทดองเทททยวชชมชนตนาบลหนองพมนทา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการสพพอสารและประชาสพมพพนธฑใหขบรจการเปปนทยพรลขจพกในวงกวขางใหขขขอมลลแกชผลขใชข ไดขแกช 

Facebook

นวพตกรรมดขานผลจตภพณฑฑ โดยพพฒนาลายผลจตภพณฑฑทยพมยเอกลพกษณฑ เพจพมคคณสมบพตจในการใชข

งาน วจธยใชขงานและการเกพบรพกษาเพพพอเพจพมมลลคชาใหขกพบสจนคขา การรพกษาคคณภาพสจนคขาและการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลหนองพพนทา จพงหวพดบถงกาฬ

รายละเอทยด : “ทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลหนองพพนทา จพงหวพดบถงกาฬ” เปปนกจจกรรมทยพเกจดขถจน

จากโครงการยกระดพบเศรษฐกจจและสพงคมรายตนาบลแบบบลรณาการ (1 ตนาบล 1 

มหาวจทยาลพย) ในตนาบลหนองพพนมยจคดทชองเทยพยวทยพนชาสนใจไดขแกช (1) จคดผลจตจพกสานจากคลขา

เชชนกระตจจบขขาวจากคลขา(2)โคกอยตพจบโฮมสเตยฑบรจการทยพพพกและสจนคขาจากชคมชน(3)

พจพจธภพณฑฑชคมชนมยชยวจตเปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงวจถยชคมชน(4)พรานทาคาเฟปเปปนรขานใหข

บรจการดขานเครพพองดพพม(5)สควรรณเวยยงฟารฑมศลนยฑใหขความรคลขดขานการเลยจยงแพะและแกะ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยจจตรลดา

ต.หนองพพนทา อ.โซชพจสพย จ.บถงกาฬ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : (1) กลคชมจพกสานจากคลขา หมลชทยพ 11 บขานพพฒนาพร  (2) โคกอยตพจบโฮมสเตยฑ หมลชทยพ 8 บขาน

โนนมชวง  (3) สควรรณเวยยงฟารฑม หมลชทยพ 11 บขานพพฒนาพร  (4) พจพจธภพณฑฑชคมชนมยชยวจต หมลชทยพ 7 

บขานขยจเหลพกใหญช  (5) พรานทาคาเฟป หมลชทยพ 11 บขานพพฒนาพร

ออนไลนฑ : u2tตนาบลหนองพพนทา อนาเภอโซชพจสพย จพงหวพดบถงกาฬ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

“ทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลหนองพพนทา บถงกาฬ” เปปนกจจกรรมทยพเกจดขถจนจากโครงการยกระดพบ

เศรษฐกจจและสพงคมรายตนาบลแบบบลรณาการ  (1 ตนาบล 1 มหาวจทยาลพย) ตนาบลหนองพพนทา 

อนาเภอโซชพจสพย จพงหวพดบถงกาฬ โดยสนานพกวจชาศถกษาทพพวไป สถาบพนเทคโนโลยยจจตรลดา เมพพอปป 

2564 และในปป 2565 รพฐบาลมยแผนงานในการฟฟจ นฟล เศรษฐกจจและสพงคมทยพไดขรพบผลกระทบจาก

การแพรชระบาดของ COVID-19 ทยพมคชงเนขนการรพกษาระดพบการจขางงานของผลขประกอบการและ

กระตคขนเศรษฐกจจของประเทศประกอบกพบทยพรพฐบาลไดขกนาหนดใหขเศรษฐกจจชยวภาพ เศรษฐกจจ

หมคนเวยยน และเศรษฐกจจสยเขยยว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Economy) เปปน

ยคทธศาสตรฑชาตจในการพพฒนาเศรษฐกจจของประเทศ โดยมยกระทรวงการอคดมศถกษา วจทยา

ศาสตรฑ วจจพยและนวพตกรรม (อว.) เปปนหนชวยงานหลพกในการขพบเคลพพอนยคทธศาสตรฑ BCG 

Economy  คณะทนางานตนาบลหนองพพนทาจพดทนาโครงการการพพฒนาจคดทชองเทยพยวในชคมชน

เปปนการตชอยอดจากโครงการเดจมโดยพพฒนาจคดทชองเทยพยวในชคมชน ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชอง

เทยพยวในชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพกผชานชชองทางออนไลนฑ Facebook YouTube และอพพน ๆ เพพพอใหขเกจด

รายไดขในระยะ 3 เดพอน ระหวชางกรกฎาคม-กพนยายน 2565 บนแฟนเพจของ Facebook ชพพอ “

ทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลหนองพพนทา บถงกาฬ” และชชองบน YouTube ชพพอ “ทชองเทยพยวชคมชน 

ตนาบลหนองพพนทา บถงกาฬ” และชชองทางออนไลนฑอพพน ๆ เปปดเพจสลชสาธารณะเพพพอใหขทคกคนทยพ

สนใจทชองเทยพยวมาทชองเทยพยวและทนากจจกรรมในชคมชน จนานวน 5 กจจกรรมในสถานทยพทยพนชาสนใจ

ของตนาบล ไดขแกช  ทดลองฝฝกทนาและเลพอกซพจอเครพพองจพกสานจากคลขา พพกคขางแรมแบบชคมชนทยพ

โคกอยตพจบโฮมสเตยฑ เลยจยงแกะและแพะทยพสควรรณเวยยงฟารฑม ทชองเทยพยวพจพจธภพณฑฑชคมชนมยชยวจต 

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 361 / 818



PS65031305 : มทความสชข

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการสกพดสาร

นวพตกรรมการกวนเยพน

รลปแบบสบลช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชสจรจนธรวพลลย (Sirindhorn Soap)

รายละเอทยด : การแปรรลปจากลนาตขนสจรจนธรวพลลย มาเปปนสบลชสมคนไพรทยพชชวยในเรพพองของผจว

พรรณ มยสรรพคคณในการรพกษาโรคผจวหนพง แกขผดผพพน คพน สะเกพดเงจน และการนนานนจาขขาวฮาง

มาเปปนสชวนประกอบในสบลช ชชวยบนารคงผจวใหขเนยยนนคชม นนจาผถจงชชวยในการรพกษาความชคชมชพจนใหขกพบ

ผจว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 3 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.หนองเดจพน อ.บคชงคลขา จ.บถงกาฬ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา@คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สบลชสจรจนธรวพลลย (Sirindhorn Soap) เปปนผลจตภพณฑฑตพวใหมชของตนาบลหนองเดจพน อนาเภอบคชงคลขา 

จพงหวพดบถงกาฬ ทยพจะทนาการจนาหนชายออกสลชตลาดของกลคชมธครกจจโฮมสเตยฑและผลขทยพสนใจใชข

ผลจตภพณฑฑสมคนไพร เปปนผลจตภพณฑฑตพวใหมชทยพจะชชวยใหขประชาชนในตนาบลมยรายไดขทยพเพจพมขถจนและสชง

เสรจมการปลลกตขนสจรจนธรวพลลยในพพจนทยพตนาบลเพพพอทยพจะไดขพพฒนาและยกระดพบของสบลชจากตขนสจรจน

ธรวพลลย(Sirindhorn Soap) เปปนสจนคขา OTOP ประจนาตนาบลหนองเดจพน กลคชมเจขาหนขาทยพ U2T 

ตนาบลหนองเดจพน อนาเภอบคชงคลขา จพงหวพดบถงกาฬ จถงไดขมยโครงการศถกษาและพพฒนาสบลชจากสจรจน

ธรวพลลย(Sirindhorn Soap) ซถพงใชขเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการผลจตสบลชใหขมยคคณภาพและมคชง

เนขนการเพจพมมลลคชาของสบลชสจรจนธรวพลลย(Sirindhorn Soap) โดยมยชชองทางการจพดจนาหนชายกพบ

ทางกลคชมธครกจจโฮมสเตยฑและชชองทางออนไลนฑ ทพจงนยจเพพพอใหขสอดคลของกพบพฤตจกรรมของผลข

บรจโภคในสภาวะเศรษฐกจจปปจจคบพน

ชชองทางการจพดจนาหนชาย : สบลชสจรจนธรวพลลย(Sirindhorn Soap)วางจนาหนชายผชานทางชชองทาง 

ทพจงแบบ online/off-line รขานคขาชคมชนในตนาบลหนองเดจพนและคพกแทบะแสนพพน โฮมเตยฑ

วจสพยทพศนฑ : มคชงมพพนทยพจะยกระดพบคคณภาพชยวจตของประชาชนในตนาบลหนองเดจพน ใหขมยรายไดข

ทยพมากขถจน โดยยกระดพบผลจตภพณฑฑจากสบลชสจรจนธรวพลลย(Sirindhorn Soap) ใหขสามารถเปปนสจนคขา

ทยพผลขบรจโภคเลพอกใชขเปปนอพนดพบแรก ดขวยการผลจตสจนคขาทยพมยคคณภาพและปลอดภพยใหขกพบผลขบรจโภค

เปปาหมาย : สรขางผลจตภพณฑฑใหขโดดเดชนสามารถตอบสนองความตของการของตลาดผลขบรจโภค 

และสามารถเปปนผลจตภพณฑฑทยพสรขางรายไดขใหขกพบประชาชนในตนาบลไดขระยะยาว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 6,540

หนขา 362 / 818



PS65031134 : โครงการพมฒนาและยกระดมบผลมตภมณฑฑจากพชชสมชนไพรพชนนถมทน ตามหลมกเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

บรรจคภพณฑฑ

โลโกขผลจตภพณฑฺและสตจจกเกอรฑ

ชชองทางการจนาหนชายตลาด Online

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาหมชองชนจดนนจา สลตรบอระเพพด

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑมยสารสกพดจากพพชสมคนไพรหลพก ไดขแกช บอระเพพด ฟปาทะลายโจร 

สรรพคคณ บรรเทาอาการเปปนหวพด วจงเวยยนศรยษะ คลพพนไสข อาเจยยน ปวด บวม อพกเสบ เนพพอง

จากแมลงกพดตชอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ปปาแฝก อ.พรเจรจญ จ.บถงกาฬ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา@คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลปปาแฝกเปปนแหลชงพพชสมคนไพรธรรมชาตจทยพสนาคพญ ไดขแกช บอระเพพด และฟปาทะลายโจร เปปน

ตขน ซถพงประชาชนในชคมชนไดขมยการนนาเอาพพชสมคนไพรทยพมยในทของถจพน และเปปนสมคนไพรทยพปลอดสาร

พจษ ตามหลพกเศรษฐกจจ BCG มาผสมผสานกพบภลมจปปญญาทของถจพนของชาวบขานในพพจนทยพมาสกพด

เพพพอผลจตยาจากพพชสมคนไพรในรลปแบบยาหมชอง ชนจดนนจา สลตรบอระเพพด ภายใตขกลคชมสมคนไพร

ศรยทจพยฑ (Srithip) เพพพอเปปนการสรขางมลลคชาและเพจพมรายไดขสรขางอาชยพใหขกพบชคมชน และเปปนการ

อนครพกษฑพพชสมคนไพรทยพหาไดขในชคมชน รวมไปถถงการยกระดพบผลจตภพณฑฑยาหมชองชนจดนนจา สลตร

บอระเพพดทยพมยความปลอดภพยสามารถใชขไดขทคกเพศทคกวพย ทพจงการพพฒนาบรรจคภพณฑฑและชชองทาง

การจพดจนาหนชายในรลปแบบ Online และรลปแบบ Off-line

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,900

หนขา 363 / 818



PS65030255 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑแปรรสจากกลลวยเพชทอตดอยอดผลผลมตชชมชนสสดความยมงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยในกระบวนการผลจตโดยการออกแบบแพกเกจจจจงเพพพอรพกษาคคณภาพของ

ผลจตภพณฑฑแปปงกลขวย

ใชขนวพตกรรมโดมพลพงงานแสงอาทจตยฑ ในการทนาใหขกลขวยแหขงกรอบ

เพพพอยชนระยะเวลาในการตากแหขง สามารถใชขไดขทคกสภาพอากาศ และถลกสคขอนามพย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : 1.แปปงกลขวย  (Banana powder by Kluaysawan)

รายละเอทยด : กลขวยดจบมยคคณคชาทางโภชนาการสลง ประกอบดขวย นนจา แปปง โปรตยน ไขมพน เสขน

ใย วจตามจน เกลพอ แรชตชาง ๆ บดผสมกพบนนจาหรพอนนจาผถจงเพพพอปปองกพนและรพกษาแผลในกระเพาะ

อาหาร แกขทของเสยย นอกจากนยจกลขวยดจบยพงมยฤทธจดปปองกพนเชพจอราและแบคทยเรยยอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.นาสวรรคฑ อ.เมพองบถงกาฬ จ.บถงกาฬ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา@คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปปจจคบพนตลาดของผลจตภพณฑฑอาหารแปรรลปมยภาวการณฑแขชงขพนทยพสลง แตชกพมยแนวโนขมการเตจบโต

ของตลาดมากขถจน เนพพองจากพฤตจกรรมกรบรจโภคของไทยอยลชในอพตราทยพสลง และในปปจจคบพน

ผลจตภพณฑฑแปรรลปกลขวยตชางๆยพงไดขรพบความนจยมจากผลขบรจโภค โดย กลคชม U2T For BCG ตนาบล

นาสวรรคฑ ไดขมยการวางแผนงานดนาเนจนงานดพงนยจ

ดขานแผนการตลาดไดขมยการวางแผนงานทางการตลาดเพพพอสชงเสรจมกรขายคพอ การลง

โฆษณาผลจตภพณฑฑผชานหลายชชองทางเพพพอใหขผลขบรจโภคไดขรพบรลขผลจตภพณฑฑ เชชนทางออนไลนฑ ขาย

หนขารขาน การออกบลบทตามงานแสดงสจนคขาตชางๆ เพพพอเปปนการโฆษณาสจนคขาและใหขผลขบรจโภคไดข

ทดลองชจม การจพดโปรโมชพพนสชงเสรจมการขายเพพพอกระตคขนยอดขาย เชชน โปรโมชพพนซพจอผลจตภพณฑฑ

ครบตามทยพกนาหนดจพดสชงฟรยถถงทยพ มยกจจกรรมใหขลลกคขากดตจดตามเพจ กดแชรฑ และกดไลคฑ รชวม

ลคขนเปปนผลขโชคดยไดขรพบของรางวพลเปปนผลจตภพณฑฑไปรพบประทานฟรยเปปนตขน

สนาหรพบแผนการเงจน U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ ไดขมยการกนาหนดนโยบายทางการเงจน 

ประมาณการยอดขายทยพจะเกจดขถจนในอนาคต ประมาณการงบตขนทคน ประมาณกรงบกนาไรและ

ขาดทคนเพพพอใหข U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ ไดขมยแนวทางในการดนาเนจนงานดขานการเงจน หาก

มยปปญหาเกจดขถจนกพสามารถแกขไขปปญหาไดขทพนทย ทพนเวลา

ในดขานแผนการผลจตและการดนาเนจนงานของ U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ มยการวางแผน

ไวขอยชางเปปนระบบ ทนาใหขมยประสจทธจภาพสลงสคดเพพพอใหขเกจดขขอเสยยนขอยทยพสคด ควบคคมการผลจตใหขไดข

ตามทยพกนาหนดไวข มยการกนาหนดขอบเขตและหนขาทยพของแตชละบคคคลไวขอยชางชพดเจน เพพพอ

ประสจทธจภาพของงาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 5,200

หนขา 364 / 818



PS65030268 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑแปรรสจากกลลวยเพชทอตดอยอดผลผลมตชชมชนสสดความยมงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมสารทยพทนาใหขกลขวยแขพงตพวทนาใหขมยความอรชอยมากขถจนและอยลชไดขนานเปปนการถนอมอาหาร

อยชางหนถพง

ทดลองใหขกลคชมเปปาหมายไดขเรยยนรลขจากการปฏจบพตจจรจง และนนาผลจตภพณฑฑทยพไดขมาพพฒนาเพพพอ

เพจพมมลลคชา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลขวยสตจจก (Toffee bananas by kluaysawan)

รายละเอทยด : กลขวยสตจจกหรพอกลขวยกวน เปปนการนนาเอากลขวยทยพสคกงอม มาแปรรลป การนนา

มากวนกพสามารถเกพบไวขรพบประทานไดขนานขถจน เปปนขนมไทยอยกเมนลหนถพงทยพหากจนในปปจจคบพนไดข

อยลช ดขวยเอกลพกษณฑหนถบๆเหนยยวๆเหมพอนลลกอมแตชเคยจยวไดขอรชอยเรากจนไดขเรพพอยๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.นาสวรรคฑ อ.เมพองบถงกาฬ จ.บถงกาฬ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา@คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปปจจคบพนตลาดของผลจตภพณฑฑอาหารแปรรลปมยภาวการณฑแขชงขพนทยพสลง แตชกพมยแนวโนขมการเตจบโต

ของตลาดมากขถจน เนพพองจากพฤตจกรรมกรบรจโภคของไทยอยลชในอพตราทยพสลง และในปปจจคบพน

ผลจตภพณฑฑแปรรลปกลขวยตชางๆยพงไดขรพบความนจยมจากผลขบรจโภค โดย กลคชม U2T For BCG ตนาบล

นาสวรรคฑ ไดขมยการวางแผนงานดนาเนจนงานดพงนยจ

ดขานแผนการตลาดไดขมยการวางแผนงานทางการตลาดเพพพอสชงเสรจมกรขายคพอ การลง

โฆษณาผลจตภพณฑฑผชานหลายชชองทางเพพพอใหขผลขบรจโภคไดขรพบรลขผลจตภพณฑฑ เชชนทางออนไลนฑ ขาย

หนขารขาน การออกบลบทตามงานแสดงสจนคขาตชางๆ เพพพอเปปนการโฆษณาสจนคขาและใหขผลขบรจโภคไดข

ทดลองชจม การจพดโปรโมชพพนสชงเสรจมการขายเพพพอกระตคขนยอดขาย เชชน โปรโมชพพนซพจอผลจตภพณฑฑ

ครบตามทยพกนาหนดจพดสชงฟรยถถงทยพ มยกจจกรรมใหขลลกคขากดตจดตามเพจ กดแชรฑ และกดไลคฑ รชวม

ลคขนเปปนผลขโชคดยไดขรพบของรางวพลเปปนผลจตภพณฑฑไปรพบประทานฟรยเปปนตขน

สนาหรพบแผนการเงจน U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ ไดขมยการกนาหนดนโยบายทางการเงจน 

ประมาณการยอดขายทยพจะเกจดขถจนในอนาคต ประมาณการงบตขนทคน ประมาณกรงบกนาไรและ

ขาดทคนเพพพอใหข U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ ไดขมยแนวทางในการดนาเนจนงานดขานการเงจน หาก

มยปปญหาเกจดขถจนกพสามารถแกขไขปปญหาไดขทพนทย ทพนเวลา

ในดขานแผนการผลจตและการดนาเนจนงานของ U2T For BCG ตนาบลนาสวรรคฑ มยการวางแผน

ไวขอยชางเปปนระบบ ทนาใหขมยประสจทธจภาพสลงสคดเพพพอใหขเกจดขขอเสยยนขอยทยพสคด ควบคคมการผลจตใหขไดข

ตามทยพกนาหนดไวข มยการกนาหนดขอบเขตและหนขาทยพของแตชละบคคคลไวขอยชางชพดเจน เพพพอ

ประสจทธจภาพของงาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 365 / 818



PS65006616 : การยกระดมบผลมตภมณฑฑจากใบหมดอนสมชนไพรเพชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงนมเวศวมฒนธรรม 

ในตนาบลลนาดวน อนาเภอกระสมง จมงหวมดบชรทรมมยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรมการอบใบชา

เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรมการคพพวใบชา

ออกแบบพพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพตรงตามความตของการของผลขบรจโภค

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชาใบหมชอนเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : สรรพคคณ ลดระดพบนนจาตาลในเลพอด ลดความดพนโลหจต ลดไขมพนในเลพอด อยกทพจง

ไมชพบผลขขางเคยยง จถงปลอดภพยตชอผลขบรจโภควจธยรพบประทาน : 1 ซองหรพอ ชงชา 1 ชขอนโตบะ ตชอ

นนจารขอน 250 ซยซย ทจจงไวข 3 นาทย1 หชอ ปรจมาณ 55 กรพม ราคา 70 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.ลนาดวน อ.กระสพง จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานผลจตภพณฑฑชคมชน คนของพระราชา

ออนไลนฑ : ลนาดวน ผการพนดลล U2T

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ชาใบหมชอนสมคนไพรชาของคนรพกสคขภาพนจยมนนาใบหมชอนมาทนาชาผสมนนจารขอนดพพมเดจมเปปนวจธย

ตากแดดทานในครพวเรพอนปปจจคบพนผชานกระบวนการอบเพพพอปปองกพนเชพจอราเหมาะกพบทคกเพศทคก

วพยลดระดพบนนจาตาลและไขมพนในเลพอดปรพบระดพบความดพนโลหจตลดการเกจดลจพมเลพอดอพนเปปน

สาเหตคของโรคหพวใจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 366 / 818



PS65005835 : ทดองเทททยวภสถาวร  ตนาบลถาวร อนาเภอเฉลมมพระเกทยรตม  จมงหวมดบชรทรมมยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application ทชองเทยพยวภลถาวร

การแปรรลปผลจตภพณฑฑ

Platform online

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาไหมทอมพอ

รายละเอทยด : ผขาไหมทอมพอ  ทยพมยลวดลายโดดเดชนนนามาประดจษฐฑ  หรพอแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑ  

เชชน  เสพจอผขา พวงกคญแจ  ยางมพดผม  ซถพงใชขวพสดคผขาไหมใหขคคขมคชาทยพสคดโดย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.ถาวร อ.เฉลจมพระเกยยรตจ จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศรยทองไหมไทย

ออนไลนฑ : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023aYaZeMhiaZ5dUrG2GH44

XhQ5rzrD2uvtnCMo9ZvGjsmmAFAppre2CmZA4VRi6HNl&id=589860828320944

&sfnsn=mo

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจ Application

1.การประชาสพมพพนธฑ Application "Thawon" ใหขเปปนทยพรลขจพกผชานชชองทางตชางๆ โดย 

Application ตพวนยจสามารถพาทชานไปถถงแหลชงผลจตภพณฑฑ และแหลชงทชองเทยพยวทพจงทางดขาน

ธรรมชาตจ อาหาร ดขานวพฒนธรรมภายในตนาบลถาวร ไมชวชาจะเปปน กลคชมทอผขาไหม แหลชงจพกรสาน 

คาเฟปบขานนาถาวร แหลชงผลจตและจนาหนชายขนมกระยาสารท และวพดเขาหลคบ เปปนตขน  

2.ในยคคดจจจทพลเราจถงมคชงเนขนการเปปดตพวและโปรโมท Application ผชานชชองทางการตลาดออ

นไลนฑ เชชน Facebook, Intragram, Lazada, Shopee เพพพอตอบสนองความตของการของลลกคขา

และเพพพอเขขาถถงกลคชมเปปาหมายไดขหลากหลายชชองทางมากยจพงขถจน ซถพงกลคชมเปปาหมายหลพก คพอกลคชม

วพยรคชนและวพยทนางานในชชวงอายค 16-30 ปป

3.การพพฒนา Application ใหขตอบสนองตชอความตของการของลลกคขา โดย สามารถสพพงซพจอ

ผลจตภพณฑฑผชานระบบออนไลนฑโดยลลกคขาไมชจนาเปปนตของมาถถงสถานทยพผลจต เกจดความสะดวก

สบายตชอลลกคขา ลลกคขาสามารถทนาการตจดตชอสอบถาม ขอคนาปรถกษา กพบผลขขายไดขโดยตรง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 367 / 818



PS65008214 : การพมฒนาและยกระดมบผลมตภมณฑฑสมชนไพรนนนามมนเขทยวเสลดพมงพอน จากภสมมปฝญญาทลองถมทน 

เพชทอยกระดมบเศรษฐกมจ ของชชมชน ตนาบลนาโพธมด อนาเภอนาโพธมด จมงหวมดบชรทรมมยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาสมคนไพรจากเสลดพพงพอนในชคมชนมาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑนนจามพนเขยยวสมคนไพร

การใชขเทคโนโลยยชชวยในดขานการประชาสพมพพนธฑและการขาย

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบบรรจคภพณฑฑสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดสมคนไพร (นนจามพนเขยยวเสลดพพงพอน)

รายละเอทยด : นนจามพนเขยยวเสลดพพงพอน ใชขบรรเทาอาการ แผลไฟไหมข นนจารขอนลวก รพกษา

อาการอพกเสบ งลสวพด ลมพจษ ผพพนคพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.นาโพธจด อ.นาโพธจด จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑเรยยนรลขและจนาหนชายผลจตภพณฑฑสมคนไพร บขานหนองหวขา ตนาบลนาโพธจจด อนาเภอนา

โพธจด จพงหวพดบครยรพมยฑ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลนาโพธจด อนาเภอนาโพธจด จพงหวพดบครยรพมยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วพนทยพ 12 กรกฎาคม  2565 ผลขปฏจบพตจงานลงพพจนทยพ  ตจดตชอประสานงานกพบ ผลขนนาทของถจพน ผลขนนาชคมชน 

แมชบขาน อสม และไดขประชคมเตรยยมความพรขอมกชอนลงพพจนทยพยกระดพบผลจตภพณฑฑ นนจามพนเขยยว

เสลดพพงพอน  บขานหนองหวขา 

ม.11 ต.นาโพธจด อ.นาโพธจด จ.บครยรพมยฑ  

             วพนทยพ 13 กรกฎาคม 2565  ผลขปฏจบพตจงานลงพพจนทยพสนารวจแหลชงสมคนไพรเพจพมเตจม ( ตขนเสลด

พพงพอนตพวเมยย) และประชคมทยมงานเพพพอหาแนวทา การยกระดพบผลจตภพณฑฑ ตพจงแตชขพจนตอนการ

ผลจต-ขพจนตอนการบรรจคภพณฑฑ รวมถถงการคนานวณตขนทคน-กนาไรการขายสจนคขา แนวทางการหา

แหลชงจนาหนชาย  การตลาด ทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 368 / 818



PS65014428 : การสรลางสรรคฑจานจากใบไมลเพชทอการทดองเทททยวโฮมสเตยฑแบบรมกษฑโลกชชมชนจมนทบเพชร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แบบพจมพฑทยพมยลพกษณะรลปแบบทยพหลากหลาย

แบบพจมพฑจานใบไมขอบแหขงอพดความรขอน

วพสดคทยพจะมาทนาเปปนจานใหขมยความหลากหลายมากยจพงขถจน มคชงเนขนวพสดคจากธรรมชาตจทยพมยอยลชใน

ชคมชน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จานรพกษฑโลก

รายละเอทยด : จานจากใบไมข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.จพนทบเพชร อ.บขานกรวด จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : จพนทบเพชร เวลเนส

ออนไลนฑ : จพนทบเพชร เวลเนส

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนการทนาธครกจจเพพพอชคมชน รวมกลคชมกพนผลจตสจนคขาและบรจการทยพเปปนกจจการของกลคชมชคมชน 

เพพพอสรขางผลตอบแทนใหขคนในชคมชน มยแผนการดนาเนจนงาน มยการพพฒนาผลจตภพณฑฑ ใหขคนใน

ชคมชนสามารถเรยยนรลขรพกษาสภาพธรรมชาตจของชคมชน โดยเนขนใชขผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจ นนา

ใบไมขทยพกนาลพงจะเปปนขยะมาผลจตเปปนจาน สนาหรพบใชขประกอบกจจกรรมทชองเทยพยวแบบโฮมสเตยฑ และ

กจจกรรมอพพน ๆ เปปนการลดขยะในชคมชน และสรขางคคณคชาเพจพมใหขกพบกจจกรรม

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 369 / 818



PS65007471 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑสบสดเพชทอการพมทมมสลคดาและรายไดลใหลกมบชชมชนของตนาบลกระสมง อนาเภอ

เมชองบชรทรมมยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองพจมพฑลายสบลช

เครพพองพจมพฑลายบรรจคภพณฑฑ

แอพพลจเคชพพนในการออกแบบผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชนางอพปสรา บขานกระสพง

รายละเอทยด : สบลชลขางหนขาบนารคงผจวหนขาบนารคงผจวกาย ขนาด50กรพมโดยใชขสชวนผสมจากกพญ

ชงและผงถชานชาโคล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.กระสพง อ.เมพองบครยรพมยฑ จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : BRR  sport Center

ออนไลนฑ : https://citly.me/zvQT3

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สรขางผลจตภพณฑฑสบลชยยพหขอนางอพปสราบขานกระสพงเปปนสบลชทยพมยมาตรฐานและมยเอกลพกษณฑของ

จพงหวพดบครยรพมยฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 370 / 818



PS65005381 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑนนนามมนนวดสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการแปรรลปผลจตภพณฑฑสมคนไพร

การใชขภลมจปปญญาดขานสมคนไพร

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดทคชงกระเตพน

รายละเอทยด : นนจามพนนวดแกขปวดเมพพอย ฟกชนจา สลตรนนจามพนไพลและสมคนไพรอพพนๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบครยรพมยฑ

ต.ทคชงกระเตพน อ.หนองกยพ จ.บครยรพมยฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : - ยพงไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงกระเตพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนาสลตรผลจตภพณฑฑนนจามพนนวดใหขมยประสจทธจภาพและมยคคณภาพและนนาออกสลชตลาดทพจงออ

นไลนฑและออฟไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 371 / 818



PS65026397 : ของดทคลอง4 ผลมตภมณฑฑเพชทอสชขภาพและความงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการสกพดลลกยอเพพพอนนามาใชขทนาเปปนโลชพพนทาผจว

นวพตกรรมในการพพฒนาสลตรโลชพพนลลกยอ

นวพตกรรมดขานสจนคขาและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โลชพพนลลกยอ

รายละเอทยด : เปปนโลชพพนทาผจวทยพผสมสารสกพดจากลลกยอ ซถพงอคดมไปดขวยวจตามจนซย ชชวยเพจพม

ความชคชมชพจนใหขกพบผจวและชชวยชะลอวพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.คลองสยพ อ.คลองหลวง จ.ปทคมธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลลลกยอมยสรรพคคณชชวยบนารคงผจวและชะลอวพยจถงทนาใหขเรานนาลลกยอมาผลจตเปปนโลชพพนทาผจวเพพพอ

เพจพมมลลคชาของลลกยอในตนาบล

1 นนาผลลลกยอไปlสกพดสารเพพพอใหขไดขโลชพพนลลกยอ

2 จนาหนชายในราคา 150 บาท/ขวด

3 ใชขชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑในการตจดตชอและซพจอขายผลจตภพณฑฑกพบลลกคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,850

หนขา 372 / 818



PS65008223 : โครงการสดงเสรมมการตลาดสมนคลาชชมชนตนาบลบางปรอก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบรลปแบบ Packaging ทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอมสามารถยชอยสลายไดข

ออกแบบเรพพองราวสจนคขาใหขนชาสนใจ

จพดอบรมใหขความรลขแกชผลขประกอบการในฃคมชน

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เจบนกกระทขอนซจพง

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑผลไมขตามฤดลมยทพ จงผลไมขสดและผลไมขแชชอจพม ผลไมขทยพ เปปนทยพนจยมของ

ทางรขานคพอกระทขอนทรงเครพพอง กระทขอนนนาปลา หวาน มยการคพดผลไมขพจเศษ ขายมา

มากกวชา20ปป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.บางปรอก อ.เมพองปทคมธานย จ.ปทคมธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ปรพบการใชขวพสดคทยพสามารถยชอยสลายไดขเชชนถคงพลาสตจกรพกษฑโลก ปรพบแพพจเกจใหขมยตพวเลพอก

ดขานปรจมาณเพจพมขถจน

2. สรขางคคณคชาของสจนคชาคพนสลชชคมชนโดยการนนาของเหลพอทจจงกลพบมาทนาประโยชนฑตชอไปเชชนการ

ทนาปคปยหมพก

3. สรขางภาพลพกษณฑทยพดยตชอแบรนดฑ

4.จพดระบบการขนสชง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 300,000

หนขา 373 / 818



PS65009314 : เสลนทางทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมและสมงคมบลานใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนบขานใหมช

เทคนจคการสรขางวยดจทพศนฑประชาสพมพพนธฑแพคเกจทชองเทยพยวผชานสพพอออนไลนฑและออฟไลนฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและสพงคมตนาบลบขานใหมช อนาเภอ

เมพองปทคมธานย จพงหวพดปทคมธานย

รายละเอทยด : พพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลบขานใหมชทยพมยสถานทยพทชองเทยพยวเชจง

พคทธศาสตรฑสพงคมและวพฒนธรรมเพพพอสรขางรายไดขจากนพกทชองเทยพยวและจากการขายสจนคขา

ในเสขนทางการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.บขานใหมช อ.เมพองปทคมธานย จ.ปทคมธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ชคมชนบขานใหมชปทคมธานย

ออนไลนฑ : ชคมชนบขานใหมชปทคมธานย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Key Partners - รขานคขาปลยกในชคมชน ผลขผลจต สถานทยพทชองเทยพยว บรจษพทขนสชง ชคมน วพด โรงเรยยน 

Key Activity - แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวในรลปแบบตชางๆ Key 

Resources - บคคลากรดขานการทชองเทยพยว การตลาด การขนสชง Value Propositions - สรขาง

เรพพองราวผชานการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมขายแพคเกจทพวรฑ Customer Relationships - 

สรขางเรพพองราวประสบการณฑคคณคชาทยพดย Channels - สรขางสพพอสพงคมออนไลนฑ และเครพอขชาย

พพนธมจตรนนาเทยพยว Customer Segments - นพกทชองเทยพยว ประชาชนทยพชอบการทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑวพฒนธรรม Cost Structure - คชาใชขจชายดขานบคคลากรและคชาใชขจชายดขานวพสดคสจจนเปลพอง

ทยพใชขในการดนาเนจนธครกจจนนาเทยพยว คชาใชขจชายในการกระจายสจนคขาและตขนทคนการผลจต Revenue 

Streams - รายไดขจากนพกทชองเทยพยว และรายไดขจากการขายสจนคขาในเสขนทางการทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 374 / 818



PS65044112 : นนนามมนนวด สมชนไพรสสตรโบราณ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขระบบขนสชงธารณะในการกระจายสจนคขาใหขกพบลลกคขา

อบรมอยคอมเมจรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยงทยพสนใจผลจตภพณฑฑสคขภาพนนจามพนนวด สลตรโบราณ ตลอด

จนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนนวดสมคนไพร

รายละเอทยด : ใชขนวดตามรชางกาย ซถพงมยสชวนประกอบของสมคนไพร อาทจเชชน พจมเสน ขมจจน เปปน

ตขน มยสรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมพพอยตามรชางกาย เคลพดขพดยอก บรรเทาบวม ฟกชนจา 

และมยกลจพนหอมผชอนคลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.บางกระบพอ อ.สามโคก จ.ปทคมธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นนจามพนนวดสมคนไพร

ออนไลนฑ : ต. บางกระบพอ  https://m.facebook.com/TUU2T4BCG/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพจพมยอดขายใหขกพบผลจตภพณฑฑทพจงทางดขานออนไลนฑและออฟไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 960

หนขา 375 / 818



PS65038142 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑของกมนและของใชลดลวยสมชนไพรไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลจตภพณฑฑ

พพฒนาผลจตภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชคดเซพทชคดนวดสมคนไพรผชอนคลายและนนจามพนนวดผชอนคลายดขวย

สมคนไพร

รายละเอทยด : ชคดเซพทชคดนวดสมคนไพรผชอนคลายและนนจามพนนวดผชอนคลายดขวยสมคนไพร มย

สชวนประกอบของสมคนไพร ไดขแกช ใบเตย ตะไครข  มะกรลด ขขาวสาร ฟปาทะลายโจร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทคมธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ชคดเซพทชคดนวดสมคนไพรผชอนคลายและนนจามพนนวดผชอนคลายดขวยสมคนไพร มยสชวนประกอบของ

สมคนไพร ไดขแกช ใบเตย ตะไครข  มะกรลด ขขาวสาร ฟปาทะลายโจร เปปนตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 376 / 818



PS65016310 : สดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลกชยเหนชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กนาหนดจคดดขวยระบบ AI เชพพอมโยง google map เพพพอความแมชนยนาถลกตของของเสขนทางการ

ทชองเทยพยว

การสรขางเพจ facebook และ QR Code

การใชขโปรแกรมออกแบบเสขนทางทชองเทยพยวและทนาวยดยโอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลกคยเหนพอ

รายละเอทยด : ตนาบลกคยเหนพอเปปนตนาบลทยพมยทยพสถานทยพทชองเทยพยวครบครพน ประกอบดขวยรขานอา

หารท ทยพพพก สถานทยพพพพกผชอนทยพสวยงาน และยพงอคดมสมบลรณฑดขวยอาหารทะเลทยพสดสะอาด นอก

จากนยจยพงมยวพดถขาเขานขอย ซถพงเปปนวพดทยพศพกดจดสจทธฑ ภายในถนจาใกลขกพบวพดมยโบราณวพตถคอยลชภายใน 

เชชน พระพคทธรลปศจลปะสมพยลพบครย และสมพยอลชทอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.กคยเหนพอ อ.กคยบครย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑจพงหวพด อบต.กคยเหนพอ และงานออกรขานตชางๆ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลกคยเหนพอ อนาเภอกคยบครย จพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลกคยเหนพอ ไดขออกแบบใหขมยการคขนหาสถานทยพและขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยว 

ดขวยเทคโนโลยย  Google maps มยการจพดทนาแผนทยพเสขนทางทชองเทยพยว และทนาสพพอวยดยโอแนะนนา

สถานทยพทชองเทยพยว ทยพตอบโจทยฑกพบนพกทชองเทยพยว ประชาสพมพพนธฑทพจงรลปแบบออฟไลนฑ และออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 377 / 818



PS65014953 : โครงการเสลนทางทดองเทททยวชชมชน ตนาบลเขาแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การกนาหนดพจกพดบน google map

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบล เขาแดง

รายละเอทยด : การสรขางเสขนทางการทชองเทยพยว มยการแนะนนาสถานทยพตชาง ๆ ใหขนพกทชองเทยพยวไดข

ชม ไมชวชาจะเปปนแหลชงรขานอาหาร แหลชงวพตถคดจบทยพหาไดขโดยชาวบขาน ใหขนพกทชองเทยพยวทยพมาเปปน

ครอบครพว มากพบเพพพอน หรพอมากพบคลชรพก ทยพตของการมาพพกผชอน มยกจจกรรมตชาง ๆ ใหขสามารถ

รชวมสนคก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.เขาแดง อ.กคยบครย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตนาบลเขาแดง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ประชาสพมพพนธฑ ต.เขาแดง ใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยว เพพพอเพจพมรายไดขใหขแกชชาวบขานในตนาบล โดย

การสรขางเสขนทางการทชองเทยพยว มยการแนะนนาเสขนทางสถานทยพทชองเทยพยว รขานอาหาร รขานของ

ฝาก และสจพงอนานวยความสะดวกอพพน ๆ ผชานใบโปรชพวรฑ และผชานสพพอโซเชยยลตชาง ๆ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 378 / 818



PS65011562 : พมฒนาเสลนทางทดองเทททยวตนาบลดอนยายหนส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดการแหลชงทชองเทยพยวโดยชคมชนบขานดอนยายหนล

เพจพมชชองทางในการเขขาถถงขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวผชานระบบออนไลนฑ

ผลพกดพนใหขนพกทชองเทยพยว และคนในชคมชนปรพบตพว ใหขเขขาถถงสพงคมปปจจคบพนมากยจพงขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลดอนยายหนล

รายละเอทยด : พพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวตนาบลดอนยายหนล  ประกอบไปดขวย สถานทยพทชอง

เทยพยว รขานอาหาร รขานของฝาก เพพพอแนะนนาใหขนพกทชองเทยพยวเลพอกรพบบรจการดขานตชางๆ และ

ชชวยประชาสพมพพนธฑผชานสพพอตชางๆเชชนแผชนพพบ วยดยโอ และสพพออนไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.ดอนยายหนล อ.กคยบครย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : แผชนพพบสถานทยพทชองเทยพยว วยดยโอแนะนนาการทชองเทยพยว

ออนไลนฑ : ผลจตภพณฑฑชคมชนตนาบลดอนยายหนล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการพพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวตนาบลดอนยายหนล ไดขกนาหนดจคดทยพสนาคพญ ประกอบไปดขวย 

สถานทยพทชองเทยพยว รขานอาหาร รขานของฝาก เพพพอแนะนนาใหขนพกทชองเทยพยวเลพอกรพบบรจการดขาน

ตชางๆ จพดกจจกรรมพพฒนาแหลชงทชองเทยพยว กจจกรรมการจพดการแหลชงทชองเทยพยวโดยการมยสชวน

รชมของชคมชน และชชวยประชาสพมพพนธฑผชานสพพอตชางๆเชชนแผชนพพบ วยดยโอ และสพพออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 379 / 818



PS65009725 : พมฒนาบรรจชภมณฑฑและสดงเสรมมการตลาด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชชชชองทางในการ Promote ผลจตภพณฑฑทาง social network ไดขแกช Facebook, TikTok และ 

Instagram

ใชขโปรแกรมในคอมพจวเตอรฑในการออกแบบบรรจคภพณฑฑและยยพหขอสจนคขาใหมช

ใชขโปรแกรมในคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โกโกขตะนาวศรย 3in1

รายละเอทยด : เครพพองดพพมโกโกขปรคงสนาเรพจชนจดผงทยพมยรสชาตจเขขมขขน ละลายงชายในกลชองมย10 

ซอง ปรจมาณซองละ 28 กรพม ราคากลชองละ 250บาท โดยโกโกขเปปนโกโกขแทขทยพปลลกแบบวจถย

เกษตรธรรมชาตจ “ไรขสารพจษ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทรายทอง อ.บางสะพานนขอย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

- จพดทนาบรรจคภพณฑฑแบบกลชองกระดาษ ทยพมยฝาเปปด-ปปดดขานบน สะดวกพกพา ภายในกลชอง

บรรจคดขวยโกโกข 

จนานวน 10 ซอง ปรจมาณ 28 กรพมตชอซอง ราคา 250 บาท

- แนะนนาผลจตภพณฑฑหรพอ ทนาการ Promote ผลจตภพณฑฑผชานชชองทาง social network

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 27,500

หนขา 380 / 818



PS65011574 : การสดงเสรมมเเละพมฒนาการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรมแตชงภาพเพพพอชชวยในการนนาเสนอสถานทยพ

ใชขสพพอออนไลนฑในการขาย เชชน facebook

ใชขโปรแกรมออกแบบโปสเตอรฑโฆษณา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทพวรฑทชางเทยพยวตนาบลบางสะพาน

รายละเอทยด : แพพคเกจทพวรฑ ทชองเทยพยวดนานนจา และสถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลบางสะพาน 

พรขอมบรจการอพพนๆรองรพบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.บางสะพาน อ.บางสะพานนขอย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ในพพจนทยพตนาบลบางสะพานเปปนพพจนทยพ ทยพมยสถานทยพทชองเทยพยวนชาสนใจอยลชหลายแหชง เนพพองจากมยดขาน

หนถพงตจดทะเลและอยกดขานมยปปาตจดแนวเขา โดยเราไดขนนาเสนอการดนานนจาดลปะการพงบรจเวณเกาะ

ทะลค เกาะขถจนชพพอซถจงเปปนแหลชงดนานนจาทยพนจยมเปปนอยชางมาก โดยไดขมยบรจการนนาเทยพยวจากชาวบขานใน

พพนทยพ และยพงมยอยกหลายทยพทยพนชาสนใจ จถงไดขทนาการรวมเปปนทพวรฑแบบแพพคเกจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 96,000

หนขา 381 / 818



PS65004435 : พมฒนาสชทอสารสนเทศโฮมสเตรยฑวมสาหกมจชชมชนเชมงเกษตรบลานทชดงสะทลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

Social media

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑวจสาหกจจทชองเทยพยวเชจงเกษตรบขานทคชงสะทขอน

รายละเอทยด : ทยพพพกเชจงเกษตรรลปแบบโฮมสเตยฑ พชวงแพบคเกจทชองเทยพยววจธยเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ปากแพรก อ.บางสะพานนขอย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. วยถยชยวจตตชางจพงหวพด นอกเมพองทยพวคชนวาย

2. จพดเตรยยมสถาณทยพ และบรรยากาศทยพแตกตชางกพบวจธยชยวจตในเมพอง

3. ทนาใหขผลขใชขบรจการไดขพพกผชอน หลพงจากการทนางานหรพอใชขชยวจตในเมพองมาเปปนเวลาตชอเนพพอง

4. ทยพพพก แหลชงทชองเทยพยว และวจธยชยวจตเชจงเกษตร

5. นพกทชองเทยพยวทยพตของการหลยกหนยจากวถยชยวจตในเมพอง, นพกศถกษาทยพมาทนากจจกรรม

6. ใหขแกชชาวบขานในชคมชน

7. สามารถแยกไดข เปปน 2 กลคชม นพกทชองเทยพยวทยพตของการหลยกหนยจากวถยชยวจตในเมพอง และนพกศถกษา

ทยพมาทนากจจกรรม

8. การประชาสพมพพนธฑผชานหนชวยงานของรพฐ และชชองทชาออนไลนฑ ผชานเวปไซตฑ โซเชยยลมยเดยย

9. จพดโปรโมชพพน สนาหรพบการแนะนนา และการพพกซนจา

10. จากขขอมลลผลขมาใชขงาน

11. 3 ชชองทาง ทยพพพก แหลชงทชองเทยพยว และผลผลจตการเกษตรในชคมชน

12. ขขอมลลยพงไมชเพยยงพอ เนพพองจากเปปดทนาการไดขไมชนานและเกจดปปญหาโรคระบาดโควจดทนาใหขพพก

การดนาเนจนการออกไปกชอน

13. บคคลากรณฑดขานไอทย จพดทนาระบบการจพดการ สพพอสารสนเทศ และชชองทางการจพดจนาหนชายออ

นไลนฑ

14. กลคชมการคขาเกยพยวกพบเกษตรในชคมชน และชาวบขาน

15. เนพพองจากเปปนการทชองเทยพยววจธยเกษตร จนาเปปนตของมยเกษตรกรในชคมชนเขขารชวมดขวย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 96,000

หนขา 382 / 818



PS65025768 : รมกษฑเล รมกษฑเลน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขนวพตกรรมการอาบปปา ใหขเขขาถถงธรรมชาตจดขวยสพมผพสทพจง 5 โดยทยพคลองปากปปด เนขนการฟปง

ธรรมชาตจ ใชขเสยยงธรรมชาตจ สรขางพลพงใจ

ใชขเทคนจคการฝฝกอบรมเชจงปฏจบพตจการพพฒนาศพกยภาพเยาวชนพายคยพคใหขมยความรลขและ

ทพกษะการเลชาเรพพอง จากการเรยยนรลข ระบบนจเวศปปาชายเลน การดลนก การดลดาว การพายคยพค

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานทยพทชองเทยพยวสยเขยยวเชจงสรขางสรรคฑคลองปากปปด

รายละเอทยด : เรยยนรลขวจถยชยวจตและภลมจปปญญาทของถจพนชคมชน ธรรมชาตจบนาบพด เปปด

ประสบการณฑพายเรพอคายพก เรยยนรลขระบบนจเวศปปาชายเลน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.พงศฑประศาสนฑ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รพกษฑเล รพกษฑเลน

ออนไลนฑ : รพกษฑเล รพกษฑเลน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จคดขาย  รพกษฑเล รพกษฑเลน  

จคดแขพง เรยยนรลขวจถยชยวจตและภลมจปปญญาทของถจพนชคมชน ธรรมชาตจบนาบพด เปปดประสบการณฑพาย

เรพอคายพก เรยยนรลขระบบนจเวศปปาชายเลน

กลคชมลลกคขาปปจจคบพน/อนาคต (Customer  Segments)   

• กลคชมศถกษาดลงานหนชวยงานราชการ เชชน อบต. อสม. อบจ.

• กลคชมเพพพอนวพยรคชน  เพพพอนวพยเรยยน

• นพกทชองเทยพยวแบบผจญภพย Back packer

• นพกทชองเทยพยวแบบ walk in ขพบรถผชาน

• กลคชมครอบครพว

• นพกวจชาการ / นพกวจจพย

• จากโรงแรมและรยสอรฑท  

การสพพอสารการตลาด/การขนสชง (Channels)  

• เฟสบคบค

• ปปายประชาสพมพพนธฑ

• การประชาสพมพพนธฑจากหนชวยงานตชาง ๆ ภายนอก

• เวพปไซตฑ 

• โบรชพวรฑ/แผชนพพบ

• ปากตชอปาก 

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 383 / 818



PS65016198 : พมฒนาเสลนทางทดองเทททยวฐานชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การลงพจกพดแผนทยพตามมาตรฐานGoogleMyMapใชขประกอบการเดจนทางในตนาบลตอบ

โจทยฑของนพกทชองเทยพยวในการหาขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวดขวยเทคโนโลยย Google Map

วยดยโอ "แมชรนาพถงพาเพลจน " เสขนทางทชองเทยพยวฐานชคมชน “แมชรนาพถงพาเพลจน” ตอบโจทยฑของ

นพกทชองเทยพยวในการหาขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวจาก Social Media

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แมชรนาพถงพาเพลจน

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวของตนาบลแมชรนาพถง มยทรพพยากรธรรมชาตจทยพสวยงาม มยวจถย

ชยวจตในชคมชนทยพดถงดลดนพกทชองเทยพยว ใหขสามารถเดจนทางเขขามาเรยยนรลขวจถยชยวจตชคมชนประมง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.แมชรนาพถง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนประมงและการทชองเทยพยวบางสะพาน

ออนไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนประมงและการทชองเทยพยวบางสะพาน @35seafood

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวและเศรษฐกจจเชจงสรขางสรรคฑดขวยการบลรณาการยคทธศาสตรฑการ

ทชองเทยพยวของจพงหวพดและชคมชน สรขางเสขนทางทชองเทยพยวฐานชคมชน “แมชรนาพถงพาเพลจน” ทยพตอบ

โจทยฑนพกทชองเทยพยวในการหาขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวดขวยเทคโนโลยย Google Map แผนทยพเสขน

ทางการทชองเทยพยว สรขางแผนทยพและวยดยโอทยพนชาสนใจและประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑและออ

ฟไลนฑ เพพพอสรขางแรงจลงใจใหขเดจนทางมาทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 384 / 818



PS65016432 : แผนททททดองเทททยวเชมงเกษตรตนาบลเขาจลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยทางคอมพจวเตอรฑในการออกแบบ

การใชขเทคโนโลยยเปปนชชองทางการเผยแพรช และตจดตชอสพพอสาร

การใชขเทคโนโลยยในการสรขางรายไดขชชองทางใหมชใหขชคมชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพทชองเทยพยวเชจงเกษตรวจถยชคมชนตนาบลเขาจขาว

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวเชจงเกษตรเยยพยมชมวจถยชคมชน ครบทพจงตนาบลรวม 6 หมลชบขาน 

พรขอมสจนคขาประจนาตนาบล อพตราคชาบรจการ 100 บาท/ตชอไกดฑ 1 คนตชอ 1 กรคบปทชองเทยพยว และ 

100 บาท/คนสนาหรพบการเยยพยมชมสวนเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.เขาจขาว อ.ปราณบครย จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑจนาหนชายสจนคขาชคมชนตนาบลเขาจขาว

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลเขาจขาว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดทนาแผนทยพ เปปนเสขนทางทชองเทยพยวเชจงเกษตรในตนาบลเขาจขาว โดยเสขนทางทชองเทยพยวจะแสดง

ลพกษณะเดชนของแตชละหมลชบขาน สถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลทยพยพงไมชเปปนทยพรลขจพก มยชชองทางการนนา

เสนอ ประชาสพมพพนธฑ เสขนทางทชองเทยพยวทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ มยไกดฑคอยแนะนนาเสขนทางทชอง

เทยพยวตลอดตนาบล และคชอยตจดตามความพถงพอใจของนพกทชองเทยพยว เพพพอการพพฒนาและปรพบ

ปรคงตชอไป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 385 / 818



PS65008837 : เชวคอมนคลองวาฬ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการบรจการ

เทคโนโลยยสารสนเทศและการสพพอสาร

Tour Management Platform

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวโดยชคมชนคลองวาฬ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวโดยชคมชนคลองวาฬ เปปนการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑรวบรวม

แหลชงทชองเทยพยวทยพแสดงรายละเอยยดตชางๆเกยพยวกพบ รขานอาหาร ทยพพพกหรพอโรงแรม คาเฟป ใน

ชคมชน แคชเพยยงแสกนคจวอารฑโคขด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.คลองวาฬ อ.เมพองประจวบคยรยขพนธฑ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Klongwan-Bonok U2T Marketplace

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.ลงพพจนทยพสนารวจสถานทยพ ทยพนชาสนใจของตนาบลคลองวาฬ 

2.จพดทนาสพพอใหขขขอมลลของสถานทยพทชองเทยพยวทยพนชาสนใจ 

3.ประสานงานกพบกลคชมการทชองเทยพยวจพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ 4.ประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 386 / 818



PS65004307 : มาเทททยวกมนดชบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการบรจการ

เทคโนโลยยสารสนเทศและการสพพอสาร

Tour Management Platform

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวโดยชคมชนตนาบลบชอนอก

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวโดยชคมชนตนาบลบชอนอก เปปนการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑรวบ

รวมแหลชงทชองเทยพยวทยพแสดงรายละเอยยดตชางๆเกยพยวกพบ รขานอาหาร ทยพพพกหรพอโรงแรม คาเฟป 

ในชคมชน แคชเพยยงแสกนคจวอารฑโคขด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 1 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.บชอนอก อ.เมพองประจวบคยรยขพนธฑ จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Klongwan-Bonok U2T Marketplace

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.ลงพพจนทยพสนารวจสถานทยพ ทยพนชาสนใจของตนาบลบชอนอก 

2.จพดทนาสพพอใหขขขอมลลของสถานทยพทชองเทยพยวทยพนชาสนใจ 

3.ประสานงานกพบกลคชมการทชองเทยพยวจพงหวพดประจวบคยรยขพนธฑ 4.ประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 387 / 818



PS65010517 : มะมดวงกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรรจค

เทคโนโลยยการทนาความรขอน

การแปรรลป

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มะมชวงกวน

รายละเอทยด : มะมชวงกวนอรชอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.ศจลาลอย อ.สามรขอยยอด จ.ประจวบคยรยขพนธฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

วางแผนการผลจตมะมชวงกวน การผลจต การออกแบบบรรจคภพณฑฑ วางแผนการตลาด การจพด

จนาหนชาย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 70,000

หนขา 388 / 818



PS65007690 : สะพานหมนโฮมสเตยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางสพพอประชาสพมพพนธฑ และชชองทางตลาดออนไลนฑ

ปรพบปรคงทพศนยยภาพใหขสวยงามใหขแกชโฮมสเตยฑแตชละหลพง

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สะพานหจนโฮมสเตยฑ (Sapanhin Homestay)

รายละเอทยด : สะพานหจนโฮมสเตยฑ เรจพมกชอตพจงเมพพอเรจพมโครงการ 1 ตนาบล 1 มหาวจทยาลพย พ.ศ. 

2564 โดยปปจจคบพนมยชาวบขานเขขารชวมทพจงสจจน 5 หลพง และไดขรพบนพกทชองเทยพชยวเขขามาพพกแลขว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.สะพานหจน อ.นาดย จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สะพานหจนโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : สะพานหจนโฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. เตรยยมความพรขอมดขานการทชองเทยพยว โดยการปรพบปรคงทยพพพกโฮมสเตยฑใหขมยภลมจทพศนฑทยพสวยงาม 

สะดวก และนชาพพกผชอนมากยจพงขถจน

2. จพดอบรมการสรขางสพพอประชาสพมพพนธฑสจนคขา เชชน การถชายภาพ การทนาคลจป

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 389 / 818



PS65029105 : ณ.บางยาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล

ใชขโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจคภพณฑฑ / โลโกขสจนคขา

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม กราบหลวงพชอคคขม ชคชมชพพนลชองแพ 

อนครพกษฑควายไทยแทข กคขงแมชนนจา ปลาสด รสชาตจดย ทยพนยพบางยาง มคชงเนขน การทชองเทยพยว ดลงาน 

ขายผลจตภพณฑฑ โดยแบชงสถานทยพทชองเทยพยว จคดหลพก เชชน วพดหลวงพชอคคเม สวนเมลชอน ฟารฑม

ควายไทย

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม กราบหลวงพชอคคขม ชคชมชพพนลชองแพ อนครพกษฑควาย

ไทยแทข กคขงแมชนนจา ปลาสด รสชาตจดย ทยพนยพบางยาง มคชงเนขน การทชองเทยพยว ดลงาน ขายผลจตภพณฑฑ 

โดยแบชงสถานทยพทชองเทยพยว จคดหลพก เชชน วพดหลวงพชอคคเม สวนเมลชอน ฟารฑมควายไทย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.บางยาง อ.บขานสรขาง จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ณ.บางยาง การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมเปปนกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพมยการนนาเสนอใหข นพกทชอง

เทยพยวไดขเหพนถถงศจลปวพฒนธรรม ประเพณย วจถยชยวจตความเปปนอยลชของสมาชจกชคมชนทยพเปปน 

เอกลพกษณฑ หรพอการประกอบอาชยพ รวมถถงการน าเสนอโบราณสถาน โบราณวพตถค และศาสน

สถาน ซถพงเปปนทยพเคารพนพบถพอของชคมชน 

1.ผลจตภพณฑฑ (Product) การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม กราบหลวงพชอคคขม ชคชมชพพนลชองแพ อนครพกษฑ

ควายไทยแทข กคขงแมชนนจา ปลาสด รสชาตจดย ทยพนยพบางยาง มคชงเนขน การทชองเทยพยว ดลงาน ขาย

ผลจตภพณฑฑ โดยแบชงสถานทยพทชองเทยพยว จคดหลพก เชชน วพดหลวงพชอคคเม สวนเมลชอน ฟารฑมควาย

ไทย  

2.ราคา (Price) เรจพมตขนทยพราคา 99 บาท  

3.ชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place) จนาหนชายผชานทพจงชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ  

4.การสชงเสรจมการตลาด (Promotion) ใชขโซเชยยลมยเดยยไดขแกชเฟสบคขคเพจ IG และ line OA เพพพอ

เผยแพรชขขอมลล ขชาวสาร รวมถถงโปรโมชพพนตชางๆ และเปปนชชองทางในการสรขางความสพมพพนธฑกพบ

ลลกคขา ในสชวนของแผนธครกจจ 

จพดทนาในรลปแบบของ Business Model Canvas ดพงนยจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 70,000

หนขา 390 / 818



PS65012339 : สบสดถดานไมดไผด กลชดมวมสาหกมจชชมชนตนาบลดงบมงเพชทอสมงคม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ภลมจปปญญาเรพพองสมคนไพร

สลตรทยพมยความเฉพาะตพว

สารสกพดจากสมคนไพร

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชถชานไมขไผช เซรพพมสารสกพดจากหญขารยแพรฑ

รายละเอทยด : สบสบลชถชานไมขไผช มยสชวนผสมหลพกจากถชานไมขไผชและสารสกพดสมคนไพรในชคมชน

เซรพพมสารสกพดจากหญขารยแพรฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.ดงบพง อ.ประจพนตคาม จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สบลช

พบวชาพพจนทยพในชคมชนของเรามยไมขไผชจนานวนมาก ชคมชนมยการทนาจพกสาน สชวนโคนไมขไผชทยพนนามา

จพกสานตชอไมชไดข จถงนนามาเผาเปปนถชานไมขไผชเพพพอนนามาเปปนสชวนประกอบของสบลช

คคณลพกษณะพจเศษ ดลดซพบสารพจษในผจว เพจพมความชคชมชพพนใหขผจว

ผลจตภพณฑฑ สบลช ผสมสมคนไพร 4 ชนจด ไดขแกช วชานนางคนา ขมจจน อพญชพน ใบบพวบก

สรรพคคณวชานางคนา ชชวยกระทคขงพจษตชาง ๆ ในรชางกาย ชชวยแกขพจษจากวชานรขายตชาง ๆ แกขฤทธจด
ของวชานทพจงปวง เพราะวชานนางคนาจพดเปปน "พญาวชาน" สมคนไพรวชานนางคนา นนจามพนหอมระเหย

จากวชานนางคนามยสารทยพมยคคณสมบพตจเปปนสารตชอตขานอนคมลลอจสระ

สรรพคคณขมจจน จะมยประโยชนฑดขานการตขานสารอนคมลลอจสระ ทพจงยพงชชวยตขานเชพจอรา ไวรพส และลด

การอพกเสบ 

สรรพคคณอพญชพน ชะลอรจจวรอย และดลแลผจวพรรณใหขเตชงตถง กระชพบ

สรรพคคณใบบพวบก แกขชนจาของไทย ใชขกพนอยชางแพรชหลาย เปปนยาอายควพฒนะ มยฤทธจดกระตคขนการ

สรขางคอลลาเจนในกระดลกเอพนและเนพจอเยพพอเกยพยวพพน

เปลยพยนบรรจคภพณฑฑใหขดลทพนสมพย มากขถจน

ราคา 65 บาท

ชชองทางการจนาหนชาย มารฑเกพตเพลส

การสชงเสรจมการตลาด เพจเฟสบคขค ไลนฑ เพพพอเผยแพรชขขอมลล เปปนชชองทางในการสรขางสพมพพนธฑ

ลลกคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 391 / 818



PS65016061 : ดงบมงสชข สปาแอนดฑเวลเนส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ภลมจปปญญาเรพพองสมคนไพร

ไมขไผชนวด

แพทยฑแผนไทย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดงบพงสคข สปาแอนดฑเวลเนส

รายละเอทยด : แผนการตลาดของธครกจจบรจการสคขภาพและความงามของตนาบลดงบพง  ในรลป

แบบ CANVAS ทยพจะเปปนตพวชชวยใหขคณะทนางานขพบเคลพพอนเศรษฐกจจของตนาบลดงบพง อนาเภอ

ประจพนตคาม จพงหวพดปราจยนบครย เมพพอพจจารณาธครกจจบรจการสคขภาพและความงามของตนาบล

ดงบพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.ดงบพง อ.ประจพนตคาม จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนการตลาดของธครกจจบรจการสคขภาพและความงามของตนาบลดงบพง  ในรลปแบบ CANVAS ทยพ

จะเปปนตพวชชวยใหขคณะทนางานขพบเคลพพอนเศรษฐกจจของตนาบลดงบพง อนาเภอประจพนตคาม จพงหวพด

ปราจยนบครย เมพพอพจจารณาธครกจจบรจการสคขภาพและความงามของตนาบลดงบพง แลขวจะเหพนวชา

ปปจจพยความสนาเรพจ (Key success factors) มยอยลชดพงนยจ 1) ตของพพฒนาตลาดหรพอมยชชองทาง

จนาหนชายทยพหลากหลาย 2) ตของพพฒนาผลจตภพณฑฑทยพใชขรชวมกพบการบรจการสคขภาพและความงามทยพ

มยคคณภาพสลง ทยพมยมาตรฐานรพบรอง อย. ทยพทนาใหขผลจตภพณฑฑไดขรพบความเชพพอถพอในดขานการผลจตทยพ

สามารถรพกษาคคณภาพไดขคงทยพ ไมชเปลยพยนแปลงสยหรพอตกตะกอนในระยะเวลาอพนสพจน 3) ตของ

พพฒนาผลจตภพณฑฑใหขประสจทธจผลในเชจงการใชขงานไดขจรจง เชชน ชชวยทนาใหขผจวขาวใสไดขจรจง หรพอ

ชชวยทนาใหข ผจวพรรณนคชมนวลสดใสไดขจรจง กพจะทนาใหขเกจดการบอกตชอ หรพอแนะนนาใหขมยการใชข

งานอยชางตชอเนพพองกพน 4) ตของมยการใชขสารสกพดจากพพชสมคนไพรทยพหลากหลายชนจด 5) ตของทนา

การศถกษาความตของการของตลาดกชอนเปปดใหขบรจการ เพพพอดลแนวโนขมความนจยมของผลขบรจโภคใน

ชชวงเวลานพจนๆ 6) ตของพพฒนางานบรจการเพพพอสคขภาพและความงามใหขไดขมาตรฐานของกรม

สนพบสนคนบรจการเพพพอสคขภาพ กระทรวงสาธารณสคขเพพพอรองรพบนพกทชองเทยพยว

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 3,000
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PS65027604 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศชชมชนตนาบลวมดโบสถฑ อนาเภอเมชองปราจทนบชรท จมงหวมดปราจทนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

EVENT MARKETING นพกทชองเทยพยวทพพวไปและนพกทชองเทยพยวทยพสนใจการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ

การทชองเทยพยวเชจงเกษตร เพพพอเปปนการใหขเขขาถถงลลกคขาและนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกสถานทยพทชอง

เทยพยวมากขถจน พรขอมทพจงประชาสพมพพนธฑผชานทางสพพอSocial Media ตชางๆอยกดขวย

CHATBOT  การใหขบรจการเกยพยวกพบการตอบขขอซพกถามตชางๆของลลกคขาออนไลนฑทคกวพนทยพมย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศชคมชนตนาบลวพดโบสถฑ

รายละเอทยด : การผลจตคลชมพอเสขนทางการทชองเทยพยวของชคมชนตนาบลวพดโบสถฑ เพพพอเปปนการ

ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวของชคมชนและ การผลจตสพพอเพพพอเผยแพรชการทชองเทยพยวเชจง

นจเวศของชคมชนตนาบลวพดโบสถฑใหขมยการเขขาถถงไดขมากยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.วพดโบสถฑ อ.เมพองปราจยนบครย จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

มคชงเนขนการพพฒนาการทชองเทยพยวใหขมยศพกยภาพและเปปนทยพรลขจพกแดชนพกทชองเทยพยว มยจคดเดชนในตนาบล

วพดโบสถฑในดขานขนบธรรมเนยยม ประเพณย วพฒนธรรมวจ๔ ยชคมชน อพตลพกษณฑความเปปนไทย ตลอด

จนใหขคคณคชากพบสจพงแวดลขอมในตนาบล แลขวจถงมยการกระจายรายไดขสลชตนาบลวพดโบสถฑ ตลอดจนการ

ใหขความสนาคพญมคชงเปปาหมายสลชการทชองเทยพยวของตนาบลวพดโบสถฑอยชางมยประสจจทธจภาพ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000
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PS65008258 : การพมฒนากมจกรรมการทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ ณ บลานเลดาเรชทอง เมชองสมชนไพรปราจทนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการจพดการการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑเพพพอการอนครพกษฑรากเหงขาพพจนทยพและการ

พพฒนาทยพยพพงยพน โดยการใหขชคมชนมยสชวนรชวมในการพพฒนากระบวนการรชวมกพน และมคชงเนขน

เรพพองความยพพงยพนในการดนารงชยวจตของคนในชคมชน

นวพตกรรมการพพฒนาอพตลพกษณฑแบรนดฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บานเลาเรพพองเมพองสมคนไพรปราจยนบครย

รายละเอทยด : "บขานเลชาเรพพอง เมพองสมคนไพรปราจยนบครย" เปปนรขานอาหารทยพมยเมนลขถจนชพพอและใชข

สมคนไพรทยพมยประโยชนฑของจ.ปราจยนบครย โดยปลลกขถจนเองในการปรคงอาหาร แตชยพงไมชเปปนทยพรลขจพก

เนพพองจากอยลช.เมพอง จถงมยไอเดยยในการพพฒนารลปแบบกจจกรรมการทชองเทยพยว และของทยพระลถก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.หนขาเมพอง อ.เมพองปราจยนบครย จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

บขานเลชาเรพพองเมพองสมคนไพรปราจยนบครย จากเมพองสมคนไพร กชอเกจด ‘บขานเลชาเรพพอง เมพองสมคนไพร

ปราจยนบครย’ เพพพอบอกเลชาและขานไขภลมจปปญญาของบรรพบครคษกพบสมคนไพรไทยผชานบขานหลพง

กะทพดรพดใจกลางตลาดเกชาปราจยนฯ คลขายจะเปปน Public Space สนาหรพบเดพกนพกเรยยน คนใน

ชคมชน รวมถถงนพกทชองเทยพยวทพพวประเทศทยพแวะพพกปราจยนฯ กชอนจะเดจนทางไปทชองเทยพยวยพงจพงหวพด

ใกลขเคยยง โดยมยสมคนไพรไทยเปปนหพวใจหลพกในการยถดโยงผลขคนเขขาดขวยกพน

1.ผลจตภพณฑฑ (Product) "บขานเลชาเรพพอง เมพองสมคนไพรปราจยนบครย" เปปนรขานอาหารทยพมยเมนลขถจนชพพอ

และใชขสมคนไพรทยพมยประโยชนฑของจ.ปราจยนบครย โดยปลลกขถจนเองในการปรคงอาหาร 

2.ราคา (Price) จนาหนชายราคาเรจพมตขนทยพ 49 บาท 

3.ชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place) จนาหนชายผชานทพจงชชองทางออฟไลนฑ 

4.การสชงเสรจมการตลาด (Promotion) ใชขโซเชยยลมยเดยยไดขแกชเฟสบคขคเพจ IG และ line OA เพพพอ

เผยแพรชขขอมลล ขชาวสาร รวมถถงโปรโมชพพนตชางๆ และเปปนชชองทางในการสรขางความสพมพพนธฑกพบ

ลลกคขา ในสชวนของแผนธครกจจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 200,000
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PS65015595 : ทดองเทททยวโบราณสถานสระมรกต นมมสการรอยพระบาทคสด  ยลอนรอยไทพวน ณ โคกไทย 

ปราจทนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาวยดจโอเพพพอการนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยว

จพดทนาแผนทยพการทชองเทยพยว เพพพอใหขงชายตชอการเดจนทางมา

โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวลงเพจเฟสบคบค

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวโบราณสถานสระมรกต นมพสการรอยพระบาทคลช ยขอนรอย

ไทพวน ณ โคกไทย ปราจยนบครย

รายละเอทยด : ต.โคกไทย มยโบราณสถานสมพยทวารวดยทพจงรอยพระบาทคลช บชอนนจาศพกดจดสจทธจด วพด

สระมรกต เปปนรชองรอยอารยธรรมทยพถลกมองขขามไป โครงการนยจจะใชขเทคโนโลยยสารสนเทศ

เพพพอทนาจคดเชพคอจนใหขนพกทชองเทยพยวมาสพมผพสอารยธรรมดพงกลชาว โดยนพกทชองเทยพยวทยพมารอย

พระพคทธบาทคลช ทยพเกชาแกชทยพเกชาแกชทยพสคดในประเทศไทย ดขานหนขามยบชอนนจาศพกดจดสจทธจดทยพใชขประกอบ

พจธยสนาคพญตชางๆในประเทศ ในบรรยากาศรชมรพพน หลพงจากนพจนสามารถตจดตชอขอเขขาไปเทยพยวใน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.โคกไทย อ.ศรยมโหสถ จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : คคณบคญเลจศ ดนารจ 092-656-6834

ออนไลนฑ : ชคมชนยพงไมชพรขอมใชข

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดการทชองเทยพยวดขวยปราชญฑชาวบขานใหขความรลขและประวพตจของรอยพระพคทธบาทคลชแหชงเดยยวทยพ

เกชาแกชทยพสคด(ขขอมลลปปจจคบพน)บชอนนจาศพกดจดสจทธจดทยพใชขประกอบพจธยสนาคพญตชางๆวพดสระมรกต วพดแสง

สวชาง พระธาตคพคทธมงคลพจ พจธภพณฑฑไทยพวน ศาลปลปตา ศาลกลางบขาน วพดโคกมอญเกชารลปปปจ น

ครคฑนลนสลงเปปนเอกลพกษณฑของชชางทของถจพน พรขอมทพจงการแสดงการสลชขวพญการรของละเลชนกลอง

ยาวและพาแลงของชาวพวน

-การดนาเนจนการและอาหารชาวบขานจะแจขงผชานเครพพองกระจายเสยยงของชคมชนใหขชาวบขานมา

ชคมนคมและชชวยกพนทนาอาหารวพตถคดจบจะมยอยลชตามบขานเชชนบขานทยพปลลกผพกนนาผพกมา(สายบพวมะระ

แตงกวามะเขพอ)บขานทยพดพกปลาปลกบในนาหรพอบขานทยพเลยจยงไกชกพนนามารขานขายเครพพองปรคงกพซถจอกพนใน

ชคมชน

-ชาวพวนตของการใหขนพกทชองเทยพยวสพมผพสชยวจตทยพแทขจรจงของชคมชนจถงอยากใชขวจธยการเดจนแตช 

สามารถใชขรถรางไดข ( สนพบสนคนโดยอบตโคกไทย)

-หากไมชทานอาหารหรพอมยรถมาเองสามารถตจดตชอใครกพไดขในชคมชนบขานโคกไทยจะไดขคนาแนะนนา

หรพอนนาทางไปยพงสถานทยพสนาคพญๆในชคมชนเพราะสชวนใหญชคนในชคมชนเปปนผลขสลงอายคทยพทนางาน

เลพกๆนขอยๆทยพบขาน

-ชคมชนไมชคชอยคนานถงถถงรายไดขเทชาไหรชเพยยงอยากสพพอสารใหขทราบถถงวพฒนธรรมความเปปนอยลช

และอยากใหขคนนนาเทยพยวเปปนคนในชคมชนมากกวชาคนนอกชคมชน

-แพคเกจ5คน1,500บาทเปปนคชาแรงทนาอาหารคชาวพตถคดจบคชารถคชาบนารคงสถานทยพรวมถถงการใหข

นพกทชองเทยพยวไดขลองทนาอาหารเองดขวย(ไมชทนากพไดข)ชคมชนคาดวชาจะรพบซพกเดพอนละครพจง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,500

หนขา 395 / 818



PS65015784 : ทดองเทททยวเมชองโบราณ นมมสการวมดตลนโพธมด  ชมมสลมโอและผลไมลถมทน ณ  โคกปปบ ศรทมโหสถ 

ปราจทนบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใหขความรลขเกยพยวกพบวจสาหกจจ การจด GI การจพดการทชองเทยพยวทของถจพนใหขถลกตของตามกฏหมาย

YOUTUBE

เพจ เฟสบคบค

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเมพองโบราณ นมพสการวพดตขนโพธจด ชจมสขมโอและผลไมขถจพน ณ 

โคกปปบ ศรยมโหสถ ปราจยนบครย

รายละเอทยด : ตนาบลโคกปปบเปปนเมพองศรยมโหสถสมพยทวารวดยมยสระแกขวสระขวพญมยรชองรอย

เมพองเกชาฝายนนจาเทวสถานอายคกวชาพพนปปมยตขนศรยมหาโพธจดทยพเปปนโบราณสถานของชาตจ

โครงการนยจจะใชขเทคโนโลยยสารสนเทศเพพพอทนาจคดเชพคอจนใหขนพกทชองเทยพยวมาสพมผพสอารยธรรม

ดพงกลชาวตนาบลโคกปปบเปปนเมพองศรยมโหสถสมพยทวารวดยทยพมยอายคกวชาพพนปป มยสถานทยพทชองเทยพยว

ทยพสนาคพญดพงนยจ-วพดเทวดาอารพกขา (โบสถฑครจสตฑ ) สรขางดขวยไมขสพก ประดพบดขวยกระจกสย  และ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลธพญบครย

ต.โคกปปบ อ.ศรยมโหสถ จ.ปราจยนบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวเมพองโบราณศรยมโหสถ บขานโคกวพด

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวศรยมโหสถ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-สนารวจสถานทยพตชางๆทยพสามารถปรพบปรคงเปปนสถานทยพทชองเทยพยวไดข

- ประสานงานขอความรชวมมพอกพบผลขมยสชวนไดขสชวนเสยยในชคมชน คพอ อนาเภอศรยมโหสถ อบต โคก

ปปบ โคกไทย เทศบาลโคกปปบ ผลขใหญชบขาน  ชรบ ตนารวจจราจร  ชคมชนทยพพรขอมจพดการทชองเทยพยว (

ไดขวจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวเมพองโบราณศรยมโหสถ บขานโคกวพด เปปนผลขใชขแพคเกจในครพจงนยจ สชวน

อยก 2 วจสาหกจจยพงไมชไดขประชคมสมาชจก ) แมชครพวทยพทนาอาหาร เจขาของสวนสขมโอ เพพพอเปปนพพจนทยพทาน

อาหารกลางวพน สจนคขาในชคมชนเชชน ผลจตภพณฑฑจากสขมโอ สบลช เครพพองจพกรสานจากหญขาแหขวหมล 

ขขาวตขมมพด  ยาสระผม 

- ยานพาหนะทยพใชข รถรางของ อบต โคกไทย เทศบาลโคกปปบ (นพกทชองเทยพยว 16 คนตชอคพน)  รถอย

แตบก (คนขพบตของมยทพกษะจะใชขเมพพอไดขรพบการรของขอจากนพกทชองเทยพยว)และรถสามลขอพชวงขขาง  (

สนาหรพบคนนขอย3-4 คน) 

-นายอนาเภอไดขจพดการอบรมมพคคคเทศกฑทของถจพน จนานวน 2 รคชน รอวคฒจบพตร และบพตรผลขนนาเทยพยว

ทของถจพน  โดยผลขอบรมจนานวน 2 คน เปปนสมาชจกในวจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวบขานโคกวพดแลขว  

- แพคเกจประกอบไปดขวยการเดจนทางโดยรถราง อาหารกลางวพน 5 อยชาง อาหารวชาง 2 มพอ 

เวลาการทชองเทยพยวประมาณ 5-6 ชพพวโมง  จนานวนคน ตพจงแตช 7-20 คนตชอรถราง 1 คพน (นพพงสบายๆ 

)  ราคาอยลชในชชวง 200 -400 ขถจนกพบจนานวนคนและอาหาร  สามารถรพบนพกทชองเทยพยวสลงสคด

ประมาณ 50 คน ( ขณะนยจมยรถราง 2 คพน ) ตของมยการสนารองทยพนพพงลชวงหนขา ในเพจทชองเทยพยวศรย

มโหสถ 

- กนาไร เกจดจากอาหารกลางวพน อาหารวชาง  และการขายสจนคขาในชคมชนระหวชางรพบประทาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 159,600

หนขา 396 / 818



PS65015438 : จชดเชวคอมนตนาบลทดาเรชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑดขวยสพพอออนไลนฑผชาน Page Facebook , Tiktok , Instagram และ Youtube

การปปกหมคดบนแผนทยพเพพพอใหขความสะดวกตชอการเดจนทางดขวย Google Map

ใชขการเผยแพรชขขอมลลผชานทางชชองทางออนไลนฑดขวย QR-Code

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จคดเชพคอจนตนาบลทชาเรพอ

รายละเอทยด : จคดเชพคอจนตนาบลทชาเรพอ เปปนการสนพบสนคนสชงเสรจมสถานทยพแหลชงทชองเทยพยวใน

ตนาบลทชาเรพอโดยมยทยพสนาคพญ 9 แหชง ดพงนยจ แหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ บชอเขข, ควนกะลาทอง, 

อคโมงคฑตขนยาง, วพดโรงวาส, สนามแขชงรถวจบาก,สวนผพก มพสยจด, ปลาสขม, ตยมยดและนวดแผน

โบราณ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ทชาเรพอ อ.โคกโพธจด จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากในตนาบลทชาเรพอมยการใชขชยวจตเเบบพหควพฒนธรรม จถงมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพหลากหลายทยพ

นชาสนใจเเตชอาจจะยพงไมชเปปนทยพรลขจพกอยชางเเพรชหลาย จถงทนาใหขทยมมยความสนใจอยากจะพพฒนาใน

สชวนนยจ โดยการปปกหมคดสถานทยพสรขางจคดเชพคอจนใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,980

หนขา 397 / 818



PS65011427 : พดนนนนายาฆดาเชชนอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เครพพองฉยดพชนละอองนนจายาฆชาเชพจอและนนจายาฆชาเชพจอ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการพชนนนจายาฆชาเชพจอ

รายละเอทยด : บรจการฉยดนนจายาฆชาเชพจอภายในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

บรจการฉยดพชนนนจายาฆชาเชพจอ เปปนกจจกรรมบรจการทยพสอดคลของกพบการดลแลสคขอนามพยภายใตข

สถานะการณฑการแพรชระบาดของโรค COVID-19 รชวมถถงการเตรยยมความพรขอมใหขกพบสถานทยพ

ทชองเทยพยวและสถานทยพสาธารณะใหขพรขอมกพบการใหขบรจการ หลพงจากการคลยพคลายมาตรการควบ

คคมโรค

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 398 / 818



PS65022721 : โครงการการบรมการฉทดพดนนนนายาฆดาเชชนอ ปปองกมนเชชนอไวรมส COVID-19 เพชทอสชขภาวะของคนใน

ชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองพชนละอองไฮโดรเจนเปอรฑออกไซดฑ (VQ20)

เครพพองพชนละอองไฮโดรเจนเปอรฑออกไซดฑ (VQ20)

เครพพองพชนละอองไฮโดรเจนเปอรฑออกไซดฑ (VQ20)

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการฉยดพชนยาฆชาเชพจอและนนจายาฆชาเชพจอ

รายละเอทยด : เปปนกจจกรรมบรจการทยพสอดคลของกพบการดลแลสคขอนามพยภายใตขสถานการณฑ

การแพรชระบาดของโรค COVID-19

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปานพน อ.มายอ จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

บรจการเกยพยวกพบการดลแลสคขอนามพยภายใตขสถานการณฑการแพรชระบาดของโรค COVID-19 

รชวมถถงการเตรยยมความพรขอมใหขกพบสถานทยพทชองเทยพยวและสถานทยพสาธารณะใหขพรขอมกพบการใหข

บรจการ หลพงจากการคลยพคลายมาตรการควบคคมโรค

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 399 / 818



PS65007618 : 1 วมนในคลองมานมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาการทชองเทยพยวชคมชน

ใชขกจจกรรมฐานเพพพอสพนทนาการ

ประชาสพมพพนธฑการบรจการผชานชชองทางออนไลนฑโดยมยชชองทางหลพก คพอ เพจ Sayang 

Khlongmaning with U2T

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและอนครพกษฑธรรมชาตจ

รายละเอทยด : นนาเสนอแหลชงทชองเทยพยวในชคมชนและเผยแพรชวพฒนธรรมความเปปนมาในชคมชน

ใหขคนภายนอกไดขรลขจพก โดยนนาเอกลพกษณฑทยพโดดเดชนในตนาบลมาเปปนสจพงจลงใจดถงดลดนพกทชอง

เทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.คลองมานจง อ.เมพองปปตตานย จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. Key Partners = พพนธมจตรทยพสนาคพญ

- องคฑการบรจหารสชวนตนาบลคลองมานจง

- คณะทนางานในตนาบล

- คนในตนาบล

- คนนอกพพจนทยพทยพตของการมาเทยพยวในตนาบล

2. Key Activities = กจจกรรมหลพก

- การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและอนครพกษฑธรรมชาตจในตนาบล

3. Value Propositions = คคณคชาทยพสชงใหขลลกคขา

- มยโปรแกรมการทชองเทยพยวทยพหลากหลายและไดขสพมผพสวจถยความเปปนมาของคนในชคมชน และนนา

เอกลพกษณฑทยพโดดเดชนของชคมชนออกมาเผยแพรชใหขแกชนพกทชองเทยพยวไดขรพบรลข

4. Customer Relationships = ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา

- การบรจการใหขลลกคขาประทพบใจและเชพพอใจในการบรจการและอยากกลพบมาใชขบรจการอยกครพจง

5. Customer Segments = การแบชงกลคชมเปปาหมาย

- กลคชมนพกเรยยน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65019957 : แหลดงเรทยนรสลการทดองเทททยวเชมงเกษตรและอนชรมกษฑสมทงแวดลลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผชนโซลารฑเซลลฑ

นวพตกรรม QR Code แสดงขขอมลลโภชนาการ

ใชขคลปองแทนเงจนสด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดรจมนนจาปะกาฮะรพง

รายละเอทยด : เปปนสจนคขา และบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปะกาฮะรพง อ.เมพองปปตตานย จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การสรขางตลาดรจมนนจาตนาบลปะกาฮะรพง เพพพอจพดจนาหนชายสจนคขาทางการเกษตรหรพอสจนคขาตชาง ๆ 

ภายในชคมชน ทพจงนยจตลอดการดนาเนจนงานของตลาดรจมนนจาจะเนขนการใชขวพสดคทยพเปปนมจตรกพบสจพงแวด

ลขอมสามารถยชอยสลายไดขเองตามธรรมชาตจ โดยจะทนาเปปนตลาดกรยนมาเกพท เปปนตลาดสยเขยยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 401 / 818



PS65020012 : ขยะและสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข facebook เพจในการประชาสพมพพนธฑกจจกรรม

สรขางสพพอเพพพอจลงใจผลขเขขารชวม

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขยะ และสคขภาพ

รายละเอทยด : การจพดการขยะ และปรพบสภาพแวดลขอมของตนาบลปะกาฮะรพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปะกาฮะรพง อ.เมพองปปตตานย จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดนาเนจนกจจกรรมเดจน-วจพงเกพบขยะในพพจนทยพตนาบลปะกาฮะรพงเพพพอใหขประชาชนมยความตระหนพกและใหข

ความสนาคพญในการจพดการขยะ อยกทพจงมยการคพดเลพอกครพวเรพอนอาสาตขนแบบ จนานวน 10 ครพว

เรพอนในการนนารชองเพพพอจพดการขยะใหขถลกสคขลพกษณะตพจงแตชตขนทาง ถถงปลายทางของการกนาจพด

ขยะ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 402 / 818



PS65008080 : แหลดงเรทยนรสลเกษตรเชมงทดองเทททยว (สละอมนโดแปลงใหญด)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบนนจา

ตะกรขารชอน ใชขสนาหรพบรชอนหนามสละ

มยดควขาน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงการเรยยนรลขเกษตรเชจงทชองเทยพยว (สละอจนโดแปลงใหญช)

รายละเอทยด : สละอจนโดพพนธคฑพพนธคฑบาหลย พพนธคฑปนโดะหฑ จะมยชชวงเวลาเกพบเกยพยวผลผลจต(ตาม

ฤดลกาล เม.ย.-ส.ค.) ทนาการดลแลรพกษาโดยการตพดแตชงใบ การตพดแตชงหนชอ การใสชปคปย การ

ผสมเกสร การตพดแตชงชชอ มยชชองทางการจพดจนาหนชายในตลาดชคมชนและออนไลนฑ เเละจะเปปด

ใหขบรจการเขขาชมฟรย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 20 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ตะโละไกรทอง อ.ไมขแกชน จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. พพนธมจตรหลพก ไดขแกช คนในชคมชนและหนชวยงานตชาง ๆ

2. กลคชมเปปาหมาย ไดขแกช นพกศถกษา คนในชคมชน และบคคคลทพพวไป

3. ชชองทางการประชาสพมพพนธฑ ไดขแกช ออฟไลนฑ และออนไลนฑ

4. ทรพพยากรหลพก ไดขแกช คนดลแลสวน วจทยากร และพพจนทยพปลลก

5. การสรขางความสพมพพนธฑกพบลลกคขา ไดขแกช การใสชใจบรจการ การอพปเดตขชาวสาร และการจพด

กจจกรรม

6. กจจกรรมหลพก คพอ จพดกจจกรรมอบรมเกยพยวกพบการเพาะปลลกตลอดจนการผลจต

7. แผนพพฒนา คพอ ทนาวจดยโอประชาสพมพพนธฑแหลชงการเรยยนรลขเกษตรเชจงทชองเทยพยวผชานชชองทาง

ตชาง ๆ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 9,000
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PS65014137 : โครงการงานจมกสานและของทททระลบกตนาบลวมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1 การออกเเบบตราสพญลพกษณฑของผลจตภพณฑฑ

2 การออกเเบบบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะกพบสจนคขาเเละสะดวกตชอการขนสชง

3 การเกพบรพกษาผลจตภพณฑฑในอคณหภลมจทยพคงทยพ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ของทยพระลถกตนาบลวพด

รายละเอทยด : พวงกคญแจ เปปนประดจษฐฑใหขสมาชจกในครอบครพวและคนในชคมชนเพพพอเปปนทยพ

ระลถกในโอกาสตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.วพด อ.ยะรพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมของขขาพเจขาเลพงเหพนชชองทางในการตลาดโดยคจดจะผลจตพวงกคญแจ HandMade ขถจนมา

เพพพอทยพจะสามารถนนามาใชขรชวมกพบสจนคขาเทคโนโลยยและแฟชพพนเหลชานพจน ไดขทนาใหขสจนคขาเหลชานพจนดลมย

สยสพนและความสวยงามยจพงขถจน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,225
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PS65026005 : โครงการทดองเทททยวเชมงเศรษฐกมจพอเพทยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเศรษฐกจจพอเพยยง

มยฐานการเรยยนรลข จนานวน 10 ฐาน

มยศาลาทยพพพก

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑตามศลนยฑเรยยนรลขแตชละฐาน

รายละเอทยด : เปปนสจนคขาหลายรายการทยพพรขอมจนาหนชาย เชชน วพว แพะ ขขาวสพงขฑหยด/ขขาวชชอ

ลคง ไกชไขช ปลาสขม ปคปยหมพก+นนจาหมพก แมชปคปย ปลาแปลงผพกยกแครช นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน นนจายา

ลขางจาน ดขวง เปปดเทศ จจจงหรยด ใสขเดพอน ชพนโรง ผถจง นนจาสขมควพนไมข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ตะโละ อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในระแวกใกลขเคยยงและกลคชมนพกเรยยน

นพกศถกษาทยพสนใจเกยพยวกพบความรลขทางการเกษตร ไมชจนากพด เพศ และวพย เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจ

เกยพยวกพบความรลขทางการเกษตรเพพพอนนาความรลขไปศถกษาและตชอยอด

Costomer Relationships – ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา มยการแลกเปลยพยนองคฑความรลขกพบลลกคขาทยพ

มาทชองเทยพยวเพพพอมาปรพบเปลยพยนและพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวอยชางตชอเนพพอง  

Channels – จพดจนาหนชายทยพศลนยฑเรยยนรลขเศรษฐกจจพอเพยยงตนาบลตะโละ รวมถถงผชานออนไลนฑ 

Facebook line 

Value Propositions – คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบคพอความรลขใหมชเกยพยวกพบการทนาเกษตร ชชวยใหข

ลลกคขารลขจพกพอเพยยงและทนาใหขลลกคขาสามารถประหยพดคชาใชขจชายจากการเรยยนรลขของแตชละฐาน  

Key Activities - กระบวนการผลจต เรจพมจากการปลลกสรขางและจพดตพจงสถานทยพเพพพอทนาศลนยฑเรยยน

รลขและเรจพมนนาวพสดคอคปกรณฑและทนาการปลลกผพกและนนาสพตวฑเลยจยงใหขอยลชตามจคดแตชละฐาน ไปสลชการ

เกพบเกยพยว การคพดสรร การผลจตและบรรจคภพณฑฑ  

Key Resources – ทรพพยากรหลพกประกอบไปดขวย ปราชญฑชาวบขาน วจทยากรในชคมชน เมลพด

พพนธคฑตชางๆ ขขาวเปลพอก ไกช เปปด   และทรพพยากรธรรมชาตจทยพมยอยลชในชคมชน ซถพงสมาชจกในชคมชนเปปน

ผลขผลจตผลจตภพณฑฑทคกชนจด

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวขของใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจขององคฑการ

บรจหารสชวนตนาบลตะโละ และชาวบขานตนาบลตะโละ

Cost Structure – ตขนทคนจะประกอบไปดขวย คชาวพตถคดจบ ตขนทคนในการปลลก คชาบรรจคภพณฑฑ และคชา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65036133 : 2วมถทตาลทอายรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบบรรจคภพณฑฑใหมชเพพพอเพจพมมลลคชาสจนคขา

ตลขอบลมรขอนเพพพออบมพนหวานญยพปคปนหลพงจากการตขมสชงผลใหขผลจตภพณฑฑมยความชพจนลดลง 

สามารถยพดอายคการเกพบรพกษาไดขนานมากขถจน

จนาหนชายผชานทางPlatform online เชชน Facebook Line และอพพนๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มพนหวานญยพปคปน

รายละเอทยด : มพนหวานญยพปคปนปปจจคบพนมยการจพดจนาหนชายในรลปแบบ ซพจอมาขายไป กลชาวคพอ ผลขทยพ

ตของการทยพจะบรจโภค กพจะเขขาไปซพจอสจนคขาเอง ทยพ ฟารฑมตพวอยชาง หรพอทยพสวนทยพขาวบขานไดขปลลกไวข

นพพนเอง ซถพงจนานวนในแตชละวพนกพจะมยรายไดขทยพไมชแนชนอน ขถจนอยลชกพบเศรษฐกจจ และความตของการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ตาลยอายรฑ อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพจนทยพตนาบล ตาลยอายรฑ เปปนอยกหนถพงพพจนทยพ ทยพแสดงใหขเหพนถถงวจถยชยวจต ความเปปนอยลชของผลขคนใน

ชคมชน ทยพเตพมไปดขวยความเอพจอเฟฟจ อเผพพอแผชซถพงกพนและกพน โดยเฉพาะในพพจนทยพ ทยพทยมสมากชจก “U2T 

ตาลยอายรฑ” ของเราไดขลงไปสนารวจ และพลดคคยกพบชาวบขานในระแวกนพจน พบวชา มยแหลชงสจนคขาทยพ

ทางทยมเราเลพงเหพน ซถพงกพคพอ ฟารฑมตพวอยชางในสมเดพจพระนางเจขาสจรจกจตตจ พระบรมราชจนยนาถ ซถพง

ตพจงอยลชในพพจนทยพหมลช 3 ของตนาบลตาลยอายรฑ ทยพจพดตพจงขถจนเพพพอตของการชชวยเหลพอเกษตรกรและคนใน

พพจนทยพในเรพพองการประกอบอาชยพ ใหขเปปนฟารฑมตพวอยชางในการทนาการเกษตร ตามหลพกปรพชญา 

เศรษฐกจจพอเพยยง ใหขแกชคนในพพจนทยพ โดยในฟารฑมตพวอยชางนยจจะประกอบไปดขวยการปลลกผพกทยพ

ปลอดสารพจษ และทนาการเลยจยงสพตวฑ อาทจ เลยจยงวพว เลยจยงแพะ เลยจยงเปปด เปปนตขน ทยพสนาคพญคพอ ทาง

ฟารฑมมยการนนามาแปรรลป พพฒนาขถจนมาเปปนผลจตภพณฑฑทางการเกษตรใหขเปปนสอนคขาเพพพอ

สคขภาพทยพเปปนทยพตของการของตลาด เชชน ลลกประคบสมคนไพร เปปนตขน เพราะฉะนพจนทางเราจถงเลพง

เหพนวชา มยสจนคขาทยพจนานวนมากทยพสามารถ นนามาตชอยอดสชงเสรจมใหขเกจดเปปนธครกจจขถจนไดข และ

สามารถขยายผลออกไปไดข ใหขไกลมากขถจน อยกทพจงยพงทนาใหขเกจดการสรขางอาชยพ และ การสรขาง

รายไดขใหขกพบคนในชคมชนอยกดขวย อยชางไรกพตาม การพพฒนาเศรษฐกจจ กพสามารถทนาไดขในหลาก

หลายวจธย อาทจ การพพฒนาในสชวนของ การออกแบบในสชวนภายนอกของผลจตภพณฑฑใหขดลสมพยมาก

ขถจน การขยายออกไปในสชวนของทางโลกออนไลนฑ ไมชวชาจะเปปนของสชวนของ Facebook 

Instagrams Shoppee Lazada เปปนตขน รวมไปถถงการขายหนขารขาน การนพดรพบสจนคขา การออก

บลธตามงาน ทยพจพดขถจนภายในจพงหวพด เพพพอใหขเกจดการสรขางรายไดขทยพมากขถจนกวชาเดจม และสามารถ

นนามาตชอยอดตชอไปไดขในอนาคต

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 80,000

หนขา 406 / 818



PS65003913 : โครงการพมมเสนนนนาสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

บรรจคภพณฑฑเปปนขวดทยพมยขนาดเลพก พกพาสะดวก

มยสชวนผสมของสมคนไพรอยลชในบรรจคภพณฑฑ สรขางความแตกตชางใหขกพบผลจตภพณฑฑพจมเสนนนจา

สมคนไพร

บรรจคภพณฑฑมยฉลากสจนคขา พรขอมราคาทยพชพดเจน

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พจมเสนนนจาสมคนไพร

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑตอบสนองความตของการลลกคขาทยพรพกสคขภาพ สรขางความผชอนคลาย 

และบรรเทาอาการปวดเมพพอย คลายกลขามเนพจอใชขดม ใชขทา ในขวดเดยยวกพน มยขนาดพกพา

สะดวก ราคาจพบตของไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.บางปล อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พจมเสนนนจาสมคนไพร มยแผนธครกจจดพงนยจ

- Customer Segment (กลคชมลลกคขาเปปาหมาย) : กลคชมคนทยพอาศพยภาคใตข, สามารถใชขไดขกพบทคก

เพศทคกวพย

- Customer Relationships (ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา) : ตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป

ใชข

- Channels (ชชองทางการตจดตชอ) : Facebook, Line, จนาหนชายตามรขานคขา, นนาเสนอ

ผลจตภพณฑฑตามงานตชาง ๆ โดยการออกบลธ

- Value Proposition (คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ) : ผลจตภพณฑฑตอบสนองความตของการลลกคขาทยพ

รพกสคขภาพ , สรขางความผชอนคลาย และบรรเทาอาการปวดเมพพอย คลายกลขามเนพจอ, ผลจตภพณฑฑ

เปปนพจมเสนนนจาสมคนไพรใชขดม ใชขทา ในขวดเดยยวกพน มยขนาดพกพาสะดวก ราคาจพบตของไดข

- Key Activities (กจจกรรมหลพก) : การจพดหาวพตถคดจบ การผลจต , มยการรวมตพวสมาชจกในชคมชน

เพพพอถชายทอดความรลขการทนาพจมเสนนนจาสมคนไพร, สรขาง Content    โปรโมทผลจตภพณฑฑใหขโดดเดชน 

โดยมยสมคนไพรอยลชในบรรจคภพณฑฑ , จนาหนชายสจนคขา 

- Key Resources (ทรพพยากร) : แพทยฑแผนไทย, สลตรการทนาพจมเสนนนจาสมคนไพร, อคปกรณฑและ

วพตถคดจบสมคนไพร, แรงงานผลจต

- Key Partners (ผลขมยสชวนเกยพยวขของ) :คณะพยาบาลศาสตรฑ มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ 

วจทยาเขตปปตตานย, แพทยฑแผนไทย, เทศบาลตนาบลบางปล, โรงพยาบาล สชงเสรจมสคขภาพตนาบล

บางปล, พพฒนาชคมชนอนาเภอยะหรจพง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 407 / 818



PS65011649 : โครงการบรมการเขลาถบงผสลสสงอายชและคนพมการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application : Platform iMedCare

สามารถเขขาถถงการบรจการภาครพฐแบบไรขรอยตชอ

มยระบบฐานขขอมลลรองรพบการดลแลอยชางตชอเนพพอง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การใหขบรจการผลขสลงอายค ผลขพจการ ผลขปปวยตจดเตยยง และผลขปปวยเรพจอรพง ใหข

ถลกสคขภาวะ

รายละเอทยด : การใหขบรจการ ระบบ iMedCare เปปนระบบใหขบรจการผลขปปวยโรคเรพจอรพงและผลขสลง

อายคทยพบขาน เพพพอตอบสนองผลขรพบบรจการทยพไมชสามารถเขขาถถงบรจการของสาธารณสคข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.บางปล อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การใหขบรจการผลขสลงอายค ผลขพจการ ผลขปปวยตจดเตยยง และผลขปปวยเรพจอรพง ใหขถลกสคขภาวะ ตามแผนธครกจจ

ไดขดพงนยจ

Customer Segment (กลคชมลลกคขาเปปาหมาย) : คชาตอบแทนผลขใหขบรจการ คชาพพฒนาแอพพลจเคชพพน 

คชาการตลาด และคชาสาธารณลปโภคตชาง ๆ

Customer Relationships (ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา) : มยการประชาสพมพพนธฑทางชชองทางตชาง ๆ 

และพบปะพลดคคยระหวชางผลขใหขบรจการและผลขรพบบรจการ

Channels (ชชองทางการตจดตชอ) : Facebook, line, เสยยงตามสายในชคมชน, โปสเตอรฑ

Value Proposition (คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ) : ผลขรพบบรจการจะไดขรพบการดลแลรชางกายและ

สคขภาพในกจจวพตรประจนาวพน, ผลขใหขบรจการสามารถเขขาถถงผลขรพบบรจการดขานการดลแลทยพดย, ผลขรพบ

บรจการจะไดขรพบคคณภาพชยวจตทยพดย, การบรจการดลแลในกจจวพตรประจนาวพน เชชน ทนาความสะอาดรชาง

การ ผลจกตพว ทนากายภาพบนาบพด

Key Activities (กจจกรรมหลพก) : บรจการนวดผชอนคลาย, ทนาความสะอาดรชางกาย, พลจกตะแคง

ตพว, ทนากายภาพบนาบพด, เปลยพยนผขาปลทยพนอน, พลดคคยใหขคลายเหงา

Key Resources (ทรพพยากร) : แพทยฑแผนไทย,นพกกายภาพบนาบพด, อาสาบรจบาลชคมชน (CM), 

สมคนไพร, อคปกรณฑปฐมพยาบาล, ผลขทยพผชานการอบรมในการดลแลผลขปปวยผลขสลงอายคและผลขปปวยทยพไมช

สามารถดลแลตพวเองไดข, Applications iMedCare

Key Partners (ผลขมยสชวนเกยพยวขของ) : คณะพยาบาลศาสตรฑ มหา จทยาลพยสงขลานครจนทรฑ 

วจทยาเขตปปตตานย,แพทยฑแผนไทย ,เทศบาลตนาบลบางปล ,โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบล

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 408 / 818



PS65027793 : มาปปยาดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจนาหนชายโปรแกรมการทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑ

การโปรโมทโปรแกรมการทชองเทยพยวทาง social

การสรขางรลปแบบโปรแกรม/ปปายโปสเตอรฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Come with me “ มาปปยาดจ ”

รายละเอทยด : ตนาบลปปยามคมพงมยตขนทคนหลายดขานใหขไดขเรยยนรลข ซถยพงประกอบไปดขวย การทชอง

เทยพยวเชจงสคขภาพ เชจงวพฒนธรรม และเชจงเกษตร เชชน โครงการฟารฑมตพวอยชาง กลคชมสาน

ตะกรขาพลาสตจก กลคชมกลขวยหจนกรอบแกขวมคคลจซ และกลคชมโคโคบลแม ทยยพสามารถเปปนแหลชงเรยยน

รลขไดขในตนาบลปปยามคมพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปปยามคมพง อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Key Partners

- กระทรวงการอคดมศถกษา วจทยาศาสตรฑ วจจพยและนวพตกรรม

- อบต.ปปยามคมพง

Key Activities

- จพดโปรแกรมการทชองเทยพยวเชจงการเรยยนรลข โดยคนานถงถถงแหลชงการเรยยนรลขในชคมชน

- ทนากจจกรรมเรยยนรลขภลมจปปญญา

- ลชองเรพอชมธรรมชาตจในตนาบล

ปปยามคมพง

Value Propositions

- เปปนโปรแกรมการทชองเทยพยวทยพใหมชในตนาบล

- ใชขแหลชงอาชยพทยพเปปนเอกลพกษณฑในการสรขางฐานการเรยยนรลขเชจงเกษตร เชจงวพฒนธรรมและเชจง

สคขภาพ

Key Resources

- แหลชงการเรยยนรลขในชคมชน

- ฐานอาชยพในชคมชน

- ยานพาหนะทยพใชขในการทนากจจกรรม

- ผลขนนาทางในการทนากจจกรรม

Customer Relationship

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 409 / 818



PS65004155 : การพมฒนาและเพมทมคชณคดาบรรจชภมณฑฑจากวมชพชชในทลองถมทน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทดสอบความแขพงแรงของผลจตภพณฑฑ

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ

เครพพองรยดใบธลปฤาษย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลมโพธจด ( Gift Set Box )

รายละเอทยด : บรรจคภพณฑฑทยพไดขจากวพชพพชในทของถจพน ซถพงภายในบรรจคภพณฑฑประกอบดขวยสจนคขา

ของดยและขถจนชพพอของแหลมโพธจด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.แหลมโพธจด อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

บรรจคภพณฑฑทยพไดขจากวพชพพชในทของถจพนซถพงเปปนการนนาวพสดคทยพมยอยลชในตนาบล สามารถสรขางมลลคชาและ

อาชยพใหขกพบคนในตนาบล

Customer Segment – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมาทชองเทยพยวรยสอรฑทในชคมชนทยพมย

ความสนใจในผลจตภพณฑฑของชคมชนและเปปนการสรขางอาชยพใหขแกชคนในชคมชน

Customer Relationships – มยการตจดตามความพถงพอใจของลลกคขาทยพซพจอสจนคขาไป วชาหลพงจาก

ซพจอสจนคขาไปแลขวสจนคขาใชขดยหรพอไมช และนนาผลการใชขมาชชวยในการ review สจนคขาดขวย

Channels – การจนาหนชายทพจงแบบออนไลนฑและแบบออฟไลนฑ โดยมยการวางแผนการจนาหนชาย

แบบออนไลนฑ บนแพลตฟอรฑม Facebook  และ Tiktok หรพอบนแพลตฟอรฑมอพพนๆ รวมทพจงวาง

จนาหนชายแบบออฟไลนฑผชานรขานคขาภายในชคมชนหรพอนอกชคมชน เพพพอสรขางรายไดขใหขกพบคนใน

ชคมชน

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอกลชองบรรจคภพณฑฑจากวพชพพชทของถจพน ภายใตข

แบรนดฑ แหลมโพธจด Gift Set Box ซถพงเปปนบรรจคภพณฑฑทยพผลจตจากวพชพพชในทของถจพน (ใบจาก,ธลป

ฤาษย) จะชชวยลดขยะในชคมชนและปลอดภพยในการใชขเพราะผลจตจากวพชพพชธรรมชาตจในทของถจพน

Key Activities - กระบวกการผลจต เรจพมจากการรยดวพชพพช (ใบจาก,ธลปฤาษย) ไปสลชการจพกรสารใหข

ออกมาเปปนรลปแบบกลชองบรรจคภพณฑฑ ซถพงระหวชางกระบวนการเหลชานยจจะทนาการเกพบขขอมลลเพพพอนนา

มาสรขาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนชายสจนคขา

Key Resources – ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย วพชพพชในทของถจพน (ใบจาก,ธลปฤาษย) รลป

แบบบรรจคภพณฑฑ (ลาย,รลปทรง)แรงงานทยพใชขในการผลจตซถพงเปปนแรงงานและสมาชจกในชคมชน การ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 28,000
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PS65031168 : การผลมตสบสดจากสมชนไพรในทลองถมทน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองสกพดนนจาผพกบคขงทะเล

แพลตฟอรฑมออนไลนฑ

แมชพจมพฑตามทยพตของการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลมโพธจด Green Soap

รายละเอทยด : สบลชสารสกพดธรรมชาตจจากผพกบคขงทะเล มยสรรพคคณชชวยในเรพพองแกขแพข แกขคพน

จากแมลงกพดตชอยรวมทพจงแกขพจษจากแมงกระพรคน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.แหลมโพธจด อ.ยะหรจพง จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สบลชจากสารสกพดธรรมชาตจจากผพกบคขงทะเล มยสรรพคคณชชวยในเรพพองแกขแพข แกขคพนจากแมลงกพด

ตชอยรวมทพจงแกขพจษจากแมงกระพรคน

Customer Segment – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคใตข และอาศพยอยลชในชคมชนหรพอ

เจขาของรยสอรฑทในพพจนทยพ ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายคตพจงแตชวพยรคชน จนถถงวพยผลขใหญช เพราะเปปนกลคชมคน

ทยพสนใจในสจนคขาและกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางมาเทยพยวภายในตนาบลแหลมโพธจด
Customer Relationships – มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไปใชข สรขางความพถง

พอใจใหขกพบลลกคขาทยพซพจอไป มยมอบสจทธจพจเศษใหขแกชลลกคขา หลพงจากทยพลลกคขาใชขแลขวจะมยการตจดตาม

ผลของสจนคขาวชา มยประสจทธจภาพ ประโยชนฑ สรรพคคณของสจนคขา และนนาผลการใชขมาชชวยในการ 

review สจนคขาดขวย

Channels – การจนาหนชายทพจงแบบออนไลนฑและแบบออฟไลนฑ โดยมยการวางแผนการจนาหนชาย

แบบออนไลนฑ บนแพลตฟอรฑม Facebook Li พne OA Instagram และ Tiktok หรพอบนแพ

ลตฟอรฑมอพพนๆ รวมทพจงวางจนาหนชายแบบออฟไลนฑผชานรขานคขาภายในชคมชนหรพอนอกชคมชน และ

รยสอรฑทภายในชคมชน เพพพอสรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชน 

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ สบลชสมคนไพรผพกบคขงทะเล ภายใตขแบรนดฑ แหลม

โพธจด Green Soap ซถพงเปปนสบลชสมคนไพรผพกบคขงทะเล จะชชวยลด อาการแกขแพข แกขคพน ถอนพจษแมง

กะพรคน ปลอดภพยจากสมคนไพรปลอดสาร อยกทพจงยพงสามารถสรขางอาชยพใหขกพบคนในชคมชน และ

เพจพมมลลคชาสมคนไพรในพพจนทยพใหขเกจดมลลคชาสลงสคด 

Key Activities - กระบวกการผลจต เรจพมจากการศถกษาหาขขอมลลสมคนไพรทยพมยอยลชในพพจนทยพ(ผพกบคขง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000
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PS65036124 : กลชดมสดงเสรมมผลมตภมณฑฑตนาบลดาโตบะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบโลโกขผลจตผลจตภพณฑฑใหขเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะตพว

ปรพบปรคงรลปแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอการจนาหนชาย

นนาสจนคขาไปจนาหนชายผชาน Platform Online Facebook Page

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขขาวเกรยยบมพนเทศอคมมย

รายละเอทยด : ขขาวเกรยยบมพนเทศอคมมย กจนแลขวมยประโยชนฑ มยความหวานในตพวจากมพนเทศเอง 

และไมชมยการเพจพมแตชงกลจพนสยใดๆโดยสยจะไดขจากตพววพตถคดจบเอง ปราศจากสารกพนบลดและเกพบ

ไดขยาวนาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ดาโตบะ อ.หนองจจก จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

KeyPartners

กศนตนาบลดาโตบะ

KeyActivities

การพลดปากตชอปากของลลกคขาทยพซพจอไป

ValuePropositions

ไมชมยสารกพนบลด

CustomerRelationships

มอบสจทธจพจเศษใหขกพบลลกคขา

Customer Segments

กลคชมคนทยพอาศพยภาคใตข

Key Resources

สลตรดพจงเดจม

แรงงานการผลจต

การตลาด

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 50,000
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PS65007240 : การทดองเทททยวปฟาในเมชองบางตาวา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.ใชขโซเชยยลมยเดยยในการโฆษณาแหลชงทชองเทยพยว

1.ใชขวพสดคอคปกรณฑทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

1.แอพลยแคชพพนในการตพดตชอวยดจโอและตกแตชงรลปภาพ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวปปาในเมพอง

รายละเอทยด : พพฒนาการทชองเทยพยวในพพจนทยพ ประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 10 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.บางตาวา อ.หนองจจก จ.ปปตตานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-อบรมชยจแจงรายละเอยยดแนวทางการจพดโครงการทชองเทยพยวปปาในเมพองบางตาวา 

-อบรมการพพฒนาและการออกแบบการทชองเทยพยวปปาในเมพองบางตาวา 

-ทนาสพพอวจดยโอประชาสพมพพนธฑ

https://drive.google.com/fle/d/19gmjPXAHPD38Y3VwbvqQ0p8261zgDmHZ/view

?usp=sharing

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 413 / 818



PS65004507 : การพมฒนาดมนปลสก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยชยวภาพ

นวพตกรรมดขารการเกษตร

เทคโนโลยยสะอาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดจนตาพร

รายละเอทยด : การพพฒนาดจนปลลกทยพเตรยยมจากการนนาวพสดคอจนทรยยฑชยวมวลทยพพบมากในชคมชน 

มาผสมกพบดจนสนาหรพบเพาะปลคกพพช โดยเนขนการปลลกพพชสมคนไพรเศราฐกจจ ไดขแกช กพญชา 

กระทชอม เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนครศรยอยคธยา

ต.บางระกนา อ.นครหลวง จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนตาพร

ออนไลนฑ : ผลจตภพณฑฑบขานบางระกนา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การเตรยยมดจนเพพพอใชขในการปลลกพพชเศรษฐกจจ โดยมยการพจจารณาเลพอกใชขสชวนผสมทยพชชวยสชง

เสรจมใหขพพชเจรจญเตจบโต รวมทพจงยพงเปปนการเนขนใหขมยการจพดหาสชวนผสมทยพพบไดขในชคมชน เชชน 

แกลบ มลลโค เปปนตขน พบวชาสามารถสชงเสรจมการผลจตดจน/วพสดคปลลกใหขกลายเปปนผลจตภพณฑฑ

ชคมชนทยพสามารถ       สรขางรายไดขและยกระดพบเศรษฐกจจชคมชนใหขยพพงยพน โดยในการวางแผนการ

ผลจตและจนาหนชายดจน/วพสดคปลลกภายใตขชพพอสจนคขา “ดจนตาพร” นพจนไดขมยการวางแผนเกยพยวกพบการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพดถงดลดความสนใจ สามารถขนสชงไดขซถพงจะชชวยใหขสามารถจนาหนชายไดขทพจงใน

รลปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ รวมทพจงการวางแผนเกยพยวกพบการหาคลชคขา ชชองทางการตลาดทยพ

กวขางมากขถจนนอกเหนพอจากการจนาหนชายภายในชคมชน ทนาใหขผลจตภพณฑฑเปปนทยพรลขจพกมากขถจนและ

สามารถสรขางรายไดขอยชางยพพงยพน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 414 / 818



PS65004721 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑดมนปลสก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาผลจตภพณฑฑ จากการหมคนเวยยนทรพพยากรชยวภาพในชคมชน

เทคโนโลยยชยวภาพ

เทคโนโลยยเพพพอการปลลกพพช

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดจนพารจช

รายละเอทยด : การนนาวพสดคอจนทรยยฑชยวมวลทยพพบมากในชคมชน เชชน แกลบ ฟางขขาว ใบกขามปล มา

ใชขเปปนองคฑประกอบในการพพฒนาเปปนดจนปลลก เพพพอเพจพมแรชธาตคสารอาหารทยพจนาเปปนตชอพพช 

และยพงเปปนการชชวยเพจพมมลลคชาใหขกพบของเหลพอทจจงทางการเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนครศรยอยคธยา

ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตลาดหมอเลยจยง ตนาบลทชาชขาง

ออนไลนฑ : ปลาหวานแมชประไพร ปลาหวานขนมตพวปลา ทะเลแหขง อาหารทะเลแปรรลป ราคาสชง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

“ดจนพารจช” เปปนผลจตภพณฑฑดจนผสมทยพใชขสนาหรพบการปลลกพพชผพกทพพวไปจากเดจมทยพมยการผลจตและ

จนาหนชายในพพจนทยพชคมชน ซถพงจคดเนขนของผลจตภพณฑฑดจนพารจชนยจเนขนการใชขวพสดคเหลพอทจจงทางการ

เกษตรรวมทพจงขยะอจนทรยยฑทยพพบมากในชคมชน ไดขแกช ฟางขขาว ใบกขามปล และผพกตบชวา ในปปจจคบพน

มยการผลจตและจนาหนชายในรลปแบบบรรจคถคงจนาหนชายในราคาไมชสลงมากนพกเนพพองจากจนาหนชาย

เฉพาะในชคมชน ในการวางแผนธครกจจเพพพอพพฒนาผลจตภพณฑฑ “ดจนพารจช” ในครพจงนยจสมาชจกทยม 

U2T ไดขมยแผนในการพพฒนาบรรจคภพณฑฑ การเพจพมชชองทางการตลาดทพจงในรลปแบบออนไลนฑและ

ออฟไลนฑใหขกวขางมากขถจน เพพพอเปปนการสรขางรายไดขและกระตคขนเศรษฐกจจในชคมชนใหขมยความ

ยพพงยพน

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 415 / 818



PS65014247 : กกแกลวบสรพามาเกวตเพลส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาชชองทางออนไลนฑ E marketplace กกแกขวบลรพา ใหขเปปนพพจนทยพสนาหรพบรองรพบการ

ซพจอขายสจนคขาบนโลกออนไลนฑ

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กกแกขวบลรพามาเกพตเพลส (Kok Kaeo Burapha Marketplace)

รายละเอทยด : ทยพผชานมามหาวจทยาลพยไดขเขขาไปสนพบสนคนใหขเกจดรขานคขาชคมชน เพพพอวางจนาหนชาย

ผลจตภพณฑฑภายในชคมชน ดพงนพจนปปนยจจถงตชอยอดพพฒนา E-Marketplace ในชชองทางออนไลนฑใน

รลปแบบตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.กกแกขวบลรพา อ.บางไทร จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชนตนาบลกกแกขวบลรพา (หนขาวพดสงชางาม)

ออนไลนฑ : E marketplace ชคมชนกกแกขวบลรพา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจ "กกแกขวบลรพามาเกพตเพลส" Key partner - ตพวแทนของชคมชนกกแกขวบลรพา

- องคฑการบรจหารสชวนตนาบลไผชพระ

- ผลขนนาชคมชน (กนานพน ผลขใหญชบขาน)

- สนานพกงานเกษตรอนาเภอบางไทร

- วพดสงชางาม

 Key Activities -- การลงทคนในธครกจจ 

- การตลาดและการขาย 

- การบรจการ

- การจพดสชง

 Key resources - ภาพลพกษณฑของผลจตภพณฑฑ 

- โรงผลจตสมารฑทฟารฑมผพกปลอดสาร

- การบรจหารจพดการ

 Value Proposition - สะดวกรวดเรพว แคชมยอจนเทอรฑเนพตกพสามารถซพจอหรพอโพสขายบนมารฑเกพต

เพลสไดข

- เปปนการเพจพมชชองทางในการซพจอหรพอขายสจนคขา

- อาจจะไมชตของมยทยพตพจงหนขารขาน ชชวยลดตขนทคนในการเชชาพพจนทยพ

 Customer Relationships -- ตจดตชอสพพงซพจอไดขอยชางสะดวกรวดเรพว 

- ตอบกลพบและใหขขขอมลลเกยพยวกพบสจนคขารวดเรพวทพนใจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 416 / 818



PS65003659 : ทดองเทททยวบลานมลา ชมไรดนา ทานกชลงแมดนนนา บลานมลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยวบขานมขา

เทคนจคการสรขางวยดจทพศนฑประชาสพมพพนธฑแพคเกจทชองเทยพยวผชานสพพอออนไลนฑและออฟไลนฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวบขานมขา ชมไรชนา ทานกคขงแมชนนจา

รายละเอทยด : การจพดทนาแพคเกจการทชองเทยพยวตนาบลบขานมขา"ทชองเทยพยวบขานมขาชมไรชนาทาน

กคขงแมชนนจา"เปปนการจพดการทชองเทยพยวชคมชนแบบOneDayTripการจพดทนาแพคเกจการทชอง

เทยพยวตนาบลบขานมขา "ทชองเทยพยวบขานมขา ชมไรชนา ทานกคขงแมชนนจา" เปปนการจพดการทชองเทยพยว

ชคมชนแบบ One Day Trip การจพดสรขางวจดยโอประชาสพมพพนธฑและสพพอออนไลนฑ การทชองเทยพยว

ตนาบลบขานมขา อนาเภอบางไทร 1 วพน เพพพอเกจดรายไดขหมคนเวยยนกพบคนในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.บขานมขา อ.บางไทร จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทยพทนาการกนานพนตนาบลบขานมขา อนาเภอบางไทร จพงหวพดพระนครศรยอยคธยา

ออนไลนฑ : เทยพยวบขานมขา ชมไรชนา ทานกคขงแมชนนจา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Key partners - กลคชมวจสาหกจจชคมชนตนาบลบางไทร อนาเภอบขานมขา จพงหวพดพระนครศรยอยคธยา 

สนานพกงานพพฒนาชคมชนอนาเภอบางไทร เทศบาลตนาบลบางไทร BCG (U2T for BCG) และ ชคมชน 

Key Activities (Action) - สนารวจพพจนทยพเสขนทางการทาองเทยพยวในชคมชน จพดทนาวจดจโอเพพพอนนา

เสนอเสขนทางการทชองเทยพในชคมชนเพพพอนนามาลงในชชอง YouTube Key Resource - แหลชงพพจนทยพ

ชคมชนทยพเปปนสถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ Value Positions - เปปนแหลชงทชองเทยพยงเชจงเกษตรและ

วพฒนธรรมทยพคนในประเทศรลขจพก เปปน package การทชองเทยพยวทยพราคาถลกในราคาทยพทคกคนสามารถ

มาเทยพยวไดข สามารถขาย package การทชองเทยพยวผชานทางหนขารขาน และทาง website 

Facebook Customer Relationship - package การทชองเทยพยว สพพออนไลนฑ ออฟไลนฑ รขานคขา

ในชคมชน และงานแสดงสจนคขาตชางๆ Channels - Line Phone Facebook VRU Marketplace 

รขานคขาในชคมในชน และรขานคขาทพพวไป Customer Segment - กลคชมนพกทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ 

Cost Structure - ตขนทคนในการสนารวจพพจนทยพเพพพอพพฒนาเปปนแหลชงทชองเทยพยว ตขนทคนในการทนาวจดจ

โอโฆษณาลงชชอง YouTube และสพพออนไลนฑตชาง และตขนทคนในการจพดการแหลชงสถานทยพทชอง

เทยพยวใหขเหมาะสมและนชาสนใจ Revenue Structure - รายไดขจากผลขซพจอ package ทชองเทยพยว และ

รายไดขจากกจจกรรมตชางๆระหวชางนพกทชองเทยพยวมาทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 417 / 818



PS65003786 : ศสนยฑการเรทยนรสลปชปยมสลไสลเดชอนบลานกบเจา จ.พระนครศรทอยชธยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางแบรนดฑดขวยสพพอออนไลนฑ

ระบบการควบคคมความชพจนอพตจโนมพตจ

ระบบการเรยยนรลขดขวย IOT

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑการเรยยนรลขปคปยมลลไสขเดพอนบขานกบเจา

รายละเอทยด : ศลนยฑการเรยยนรลขปคปยมลลไสขเดพอน ใหขความรลขเกยพยวกพบไสขเดพอนทยพใชขในการทนาปคปย และ

ความรลขเกยพยวกพบทางการเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 8 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.กบเจา อ.บางบาล จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนการดนาเนจนธครกจจเกยพยวกพบการใหขบรจการดขานตชาง ๆ ภายในศลนยฑการเรยยนรลข  ปคปยมลลไสขเดพอน

บขานกบเจา จ.อยคธยา สรขางเครพอขชายในระดพบชคมชน และตชอยอดสลชองคฑกรและหนชวยงานตชาง ๆ 

ใหขกลคชมเปปาหมายไดขรพบความรลขทางการเกษตร การปศคสพตวฑ ตชอยอดองคฑความรลข สามารถนนาไปใชข

ประโยชนฑไดข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 418 / 818



PS65002258 : เสลนทางจมกรยานเพชทอสชขภาพตนาบลบลานกชดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสพพออจนเทอรฑเนพต

การทชองเทยพยวสยเขยยว

การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางจพกรยานเพพพอสคขภาพตนาบลบขานกคชม

รายละเอทยด : แบชงเปปน 2 โปรแกรมทพวรฑ คพอ เสขนทางทชองเทยพยวเชจงเกษตรและเสขนทางทชอง

เทยพยวเชจงวพฒนธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.บขานกคชม อ.บางบาล จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- เปปนกจจกรรมทยพสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน

- บรจการดพงกลชาวเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

- เสรจมสรขางสคขภาพใหขกพบผลขเขขารชวมมยสคขภาพทยพแขพงแรง

- ชชวยสชงเสรจมและสนพบสนคนทชองเทยพยวในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 419 / 818



PS65022672 : โครงการพมฒนาตนาบลพระขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การคมนาคมทยพสะดวกในการเดจนทางเขขามาเยยพยมชม

เวพบไซตฑแนะนนาชชวยในการเขขาถถงกลคชมนพกทชองเทยพยว

การใชขสพพอโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Fan Mobile

รายละเอทยด : พพดสานจากไมขไผช ซพจอเปปนของใชขหรพอของทยพระลถก เมพพอมาเทยพยวชมสพกการะพระ

นอนในวพดพจกคล และวพดใกลขเคยยงในตนาบลพระขาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.พระขาว อ.บางบาล จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทชองเทยพยววพดพจกคล เนพพองจากการพพฒนาวพดใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมนพจน จะตของไดข

รพบความรชวมมพอจากคนในชคมชนเพพพอชชวยกพนพพฒนาวพด รวมทพจงนนาเอาพระนอนองคฑใหญชมาเผย

แพรชตชอกลคชมนพกทชองเทยพยว รวมถถงผลขทยพสนใจในศาสนาอยกดขวย ซถพงกจจกรรมหลพกของแหลชงทชอง

เทยพยวเชจงวพฒนธรรมแหชงนยจ จะประกอบดขวย การเทยพยวชมวพดพจกคล และวพดใกลขเคยยง การศถกษา

ประวพตจศาสตรฑของวพด และการเทยพยวชมสพกการะพระนอนองคฑใหญช เปปนตขน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 420 / 818



PS65070105 : ตนาบลขวมญเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนารสชาตจแซนดฑวจช

พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช

การพพฒนาสยผสมอาหารธรรมชาตจ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แซนดฑวจช

รายละเอทยด : เนขนผลจตภพณฑฑดขานสคขภาพ ตลอดจนพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขทพนสมพย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศรยนครจนทรวจโรฒ

ต.ขวพญเมพอง อ.บางปะหพน จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. พพฒนาคคณภาพของสจนคขาใหขดยขถจนโดยเนขนผลจตภพณฑฑดขานสคขภาพ ตลอดจนพพฒนาบรรจค

ภพณฑฑใหขทพนสมพย

2. พพฒนามาตรฐานของสจนคขา (อย.)

3. รชวมมพอกพบ partners ตชางๆ เชชน Modern Trade, การทชองเทยพยวจพงหวพด และรขานคลชคขาตชาง 

เพพพอนนาสจนคขาไปวางจนาหนชาย

4. พพฒนาชชองทางการจพดจนาหนชายแบบ online เชชน Social Media, และแบบ Offine เชชน รขาน 

Modern trades, 7-11

5. กลคชมลลกคขาทยพสนาคพญประกอบดขวย 2 กลคชม คพอ กลคชมนพกทชองเทยพยว และกลคชมรพกสคขภาพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 421 / 818



PS65070106 : ตนาบลขวมญเมชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรรจคสจนคขาทยพปลอดสาร

พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช

การพพฒนารสชาตจของสจนคขา และถลกสคขลพกษณะ เพพพอสคขภาพ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาสมคนไพร

รายละเอทยด : การพพฒนาแปรรลปนนจาสมคนไพรในทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศรยนครจนทรวจโรฒ

ต.ขวพญเมพอง อ.บางปะหพน จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.พพฒนาคคณภาพของสจนคขาใหขดยขถจนโดยเนขนผลจตภพณฑฑดขานสคขภาพตลอดจนพพฒนาบรรจค

ภพณฑฑใหขทพนสมพย

2.พพฒนามาตรฐานของสจนคขา(อย.)

3.รชวมมพอกพบpartnersตชางๆเชชนModernTrade,การทชองเทยพยวจพงหวพดและรขานคลชคขาตชางเพพพอนนา

สจนคขาไปวางจนาหนชาย

4.พพฒนาชชองทางการจพดจนาหนชายแบบonlineเชชนSocialMedia,และแบบOffineเชชน

รขานModerntrades,7-11

5. กลคชมลลกคขาทยพสนาคพญประกอบดขวย 2 กลคชม คพอ กลคชมนพกทชองเทยพยว และกลคชมรพกสคขภาพ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 22,000

หนขา 422 / 818



PS65016539 : การประชาสมมพมนธฑการทดองเทททยวของตนาบลทดาดมนแดงผดานสชทอสมงคมออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรจหารจพดการการทชองเทยพยวอยชางเปปนระบบ สรขางมาตรฐานความสะอาด สะดวก 

ปลอดภพย

แพลตฟอรฑม Facebook ซถพงเปปนแพลตฟอรฑมทยพคนไทย ใชขงานมากทยพสคดเปปนอพนดพบ 1

แพลตฟอรฑม TikTok ทยพกนาลพงเปปนทยพนจยมในขณะนยจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เพจ ทชาดจนแดง Me ดย U2T พาไปดล

รายละเอทยด : เพจทชาดจนแดง Me ดย U2T พาไปดล เปปนพพจนทยพรวบรวมขขอมลลรขานอาหาร สถานทยพ

ทชองเทยพยวภายในตนาบลทชาดจนแดง รวมถถงสจนคขาและผลจตภพณฑฑชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.ทชาดจนแดง อ.ผพกไหช จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทนาการประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวของดยในชคมชนผชานสพพอสพงคมออนไลนฑเพพพอใหขมยนพกทชอง

เทยพยวรลขจพกและมาทชองเทยพยวในตนาบลทชาดจนแดงมากขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 423 / 818



PS65027234 : สดงเสรมมการเผยแพรดวมฒนธรรมขนมไทย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ใชขเทคโนโลยย โดยใชขโปรแกรมออนไลนฑในการวาดรลปเพพพอออกแบบแผนผพงการทชองเทยพยวใน

ชคมชนเกาะเรยยน

2.ใชขสพพอออนไลนฑประชาสพมพพนธฑกจจกรรมใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

3.นนาเสนอการทชองเทยพยวเชจงนจเวศในชคมชนเกาะเรยยนผชาน Socile media

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สชงเสรจมวพฒนธรรมขนมไทยและการทชองเทยพยวเชจงนจเวศเกาะเรยยน

รายละเอทยด : เปปนการอนครพกษฑวพฒนธรรมขนมไทยและเปปนการทชองเทยพยงเชจงนจเวศของคนใน

ชคมชนเกาะเรยยนชมนวพตวจถยพพจนบขานของคนในชคมชนทยพเตพมไปดขวยความอคดมสมบลรณฑชาวบขาน

เกาะเรยยนยพงมยการปลลกผพกออแกนจคและยพงมยศาลเจขาพชอเการะเรยยนทยพมยความสนาคพญทางดขาน

จจตใจของชาวบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนการจพดการปปญญาภจวพฒนฑ

ต.เกาะเรยยน อ.พระนครศรยอยคธยา จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แบบฟอรฑม C-02 แผนธครกจจ

ตนาบลเกาะเรยยน 

สชวนทยพ 1 ใหขทชานอธจบายแผนธครกจจของทยมทชานพอสพงเขปพรขอมแนบ Link

SWOT Analysis 

 จคดแขพง  

1. มยสจนคขาทยพคนในชคมชนสามารถผลจตขถจนมาขายใหขเกจดรายไดขแกชชคมชน

2. ตนาบลเกาะเรยยนอยลชไมชไกลจากกรคงเทพฯ 

3. ตนาบลเกาะเรยยนมยตขนทคนทยพนชาสนใจคพอการทชองเทยพยวเชจงนจเวศและมยเรพพองราวประวพตจศาสตรฑทยพ

นชาสนใจ

4. ตนาบลเกาะเรยยนเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพเกจดจากการรวมตพวของคนในชคมชนเพพพอเกจด

ประโยชนฑของชคมชน

 จคดอชอน 

1. คนในชคมชนขาดรายไดขเนพพองจากสถานการณฑโควจด-19

2. ขาดการสชงเสรจมดขานประชาสพมพพนธฑอยชางตชอเนพพอง

โอกาส 

1. โครงการU2T BCG มหาลพยสลชตนาบล ซถพงสถาบพนการจพดการปปญญาภจวพฒนฑไดขรพบมอบหมายใหข

ดลแลโครงการของตนาบลเกาะเรยยนเปปนผลขสนพบสนคน สชงเสรจมการเผยแพรชถชายทอดภลมจปปญญา

ทของถจพนของคนในชคมชนเกาะเรยยน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 424 / 818



PS65029158 : ปากกรานทมวรฑ อมนซทนอยชธยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางโซเชยยลมยเดยยในการประชาสพมพพนธฑโครงการและเพพพอเปปดรพบนพกทชองเทยพยวทยพสนใจ

ใชขการถชายภาพเพพพอสรขางภาพลพกษณฑทยพดยใหขกพบสถานทยพทชองเทยพยวทางประวพตจศาสตรฑและ

ชคมชน เพพพอดถงดลดใหขกลคชมเปปาหมายสนใจมากขถจน

ใชขการถชายคลจปและตพดตชอเพพพอสรขางภาพลพกษณฑทยพดยใหขกพบสถานทยพทชองเทยพยวทางประวพตจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Pak Kran Tour : Unseen Ayutthaya

รายละเอทยด : - วพดกระซขาย (วพดรขาง)- วพดโคกขมจจน (วพดรขาง)- วพดสนาเภาลชม- วพดชขาง

ปากกราน- วพดปากกราน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศรยปทคม

ต.ปากกราน อ.พระนครศรยอยคธยา จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพงหวพดพระนครศรยอยคธยาเปปนสถานทยพทชองเทยพยวซถพงเปปนทยพรลขจพกไปทพพวโลก นพกทชองเทยพยวตชางหลพพง

ไหลกพนมาเพพพอชพพนชมประวพตจศาสตรฑอพนยาวนานหลายรขอยปป ซถพงสชวนใหญชจะใหขความสนใจทยพ

บรจเวณเกาะเมพองอยคธยา และพพจนทยพฝปพ งตรงขขามเรยยบแมชนนจาเจขาพระยาและแมชนนจาปปาสพกทยพลขอมรอบ

เกาะเมพองอยคธยา แตชใน พพจนทยพทยพไกลออกไปจากเกาะเมพองอยคธยากพมยเกรพดทางประวพตจศาสตรฑทยพนชา

สนใจอยลชอยกมาก โดยเฉพาะทางทจศตะวพนตก  ซถพงปปจจคบพนเปปนพพจนทยพตนาบลปากกรานและบขานปปอม

นพจน ในอดยตกองทพพพมชาจะเดจนทางผชานเสขนทางนยจเพพพอมคชงหนขาเขขากรคงศรยอยคธยา 

Pak Kran Tour : Unseen Ayutthaya เปปนการสรขางอาชยพใหมชใหขกพบชาวบขานชคมชนปากกราน 

ในรลปแบบทพวรฑเสขนทางทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑ โดยมยจคดนชาสนใจคพอวพดกระซขาย และวพด

โบราณรกรขางอพพนๆ ทยพกระจายอยลชทพพวพพจนทยพตนาบลปากกราน อพนเปปนเสขนทางทชองเทยพยวทยพชชวยขยาย

การรพบรลขและเตจมเตพมเรพพองราวทางประวพตจศาสตรฑของเมพองพระนครศรยอยคธยาใหขเหพนภาพกวขาง

ขถจน ผชานการนนาเทยพยวและบอกเลชาเรพพองราวของยควมพคคคเทศกฑทยพเปปนเยาวชนในพพจนทยพตนาบล

ปากกราน

นอกจากนยจ ในทพวรฑยพงมยกจจกรรมนนานพกทชองเทยพยวเขขาไปสพมผพสกพบวจถยชยวจตชาวชคมชนปากกรานซถพงมย

ทพจงชคมชนไทยพคทธและไทยมคสลจม เวจรฑกชพอปการทนาอาหารและเครพพองใชขทยพสอนโดยคนเกชาแกชใน

ชคมชน รวมไปถถงการตระเวนชจมรขานอาหารทของถจพนรสชาตจดพจงเดจม และเลพอกซพจอสจนคขาของทยพ

ระลถกปากกราน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65019960 : โครการสดงเสรมมการทดองเทททยวและผลมตภมณฑฑสมนคลา ในตนาบล ภสเขาทอง จมงหวมดพระนครศรท

อยชธยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. นวพตกรรมในการผลจตปปายประชาสพมพพนธฑ การจพดทนาเเผชนพพบ เเละคลชมพอการทชองเทยพยว

1.นวพตกรรมทยพใชขในการออกเเบบปปายประชาสพมพพนธฑ เเเผชนพพบ คลชมพอการทชองเทยพยว

2.การใชขเทคโนโลยยอยชางแอพพจเคชพพนเขขามาเพพยพอความสะดวกสบายและความทพนสมพยมากขยจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กจจกรรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลภลเขาทองดขวยระบบ

เทคโนโลยยสารสนเทศสมพยใหมช

รายละเอทยด : ขนาดชคด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

ต.ภลเขาทอง อ.พระนครศรยอยคธยา จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

กจจกรรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลภลเขาทองดขวยระบบเทคโนโลยยสารสนเทศมยกลคชม

เปปาหมายคพอกลคชมพพจนทยพและนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจเกยพยวกพบสถานทยพทชองเทยพยวและบรจการใน

ตนาบลภลเขาทองจพงหวพดพระนครศรยอยคธยาโดยจะมยการจพดทนาปปายประชาสพมพพนธฑแผชนภาพคลชมพอ

การทชองเทยพยวโดยจะมยการนนาเอาเทคโนโลยยสมพยใหมชนนามาประยคกตฑใชขเชชนการสแกนคจวอารฑโคขด

เพพพอเขขาถถงขขอมลลของสถานทยพทชองเทยพยวสถานบรจการเปปนการประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว

และการบรจการในพพจนทยพเมพพอนพกทชองเทยพยวเกจดความสนใจในสถานทยพทชองเทยพยวและบรจการจะชชวย

เปปนแรงกระตคขนใหขเกจดการทชองเทยพยวและการใชขบรจการรวมถถงการเลพอกซพจอผลจตภพณฑฑทยพผลจตขถจน

โดยคนในชคมชนเชชนปลาจะเพยยรใบลานหรพอเปลญวนจะทนาใหขเกจดการสรขางอาชยพและการสรขาง

รายไดขใหขกพบคนในชคมชนตชอไปกจจกรรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลบชอทองดขวยระบบ

เทคโนโลยยสารสนเทศมยกลคชมเปปาหมายคพอกลคชมพพจนทยพและนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจเกยพยวกพบ

สถานทยพทชองเทยพยวและบรจการในตนาบลภลเขาทองจพงหวพดพระนครศรยอยคธยาโดยจะมยการจพดทนา

ปปายประชาสพมพพนธฑแผชนภาพคลชมพอการทชองเทยพยวโดยจะมยการนนาเอาเทคโนโลยยสมพยใหมชนนามา

ประยคกตฑใชขเชชนการสแกนคจวอารฑโคขดเพพพอเขขาถถงขขอมลลของสถานทยพทชองเทยพยวสถานบรจการเปปน

การประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวและการบรจการในพพจนทยพเมพพอนพกทชองเทยพยวเกจดความสนใจใน

สถานทยพทชองเทยพยวและบรจการจะชชวยเปปนแรงกระตคขนใหขเกจดการทชองเทยพยวและการใชขบรจการรวม

ถถงการเลพอกซพจอผลจตภพณฑฑทยพผลจตขถจนโดยคนในชคมชนเชชนปลาจะเพยยรใบลานหรพอเปลญวนจะทนา

ใหขเกจดการสรขางอาชยพและการสรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชนตชอไป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0
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PS65007129 : อมนทผาลมมสวนลชงซมน สนาเภาลดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ใชขโปรแกรมแตชงรลปภาพPhotoshop เพพพอเพจพมความนชาสนใจ เพจพมเอกลพกษณฑของตพวสจนคขา

และบรจการ

2. ใชขสพพอSocial media สพงคมออนไลนฑเพพพอทนาการตลาดและสชงเสรจมการทชองเทยพยวสวนลคง

ซพนเพพพอใหขเปปนศลนยฑกลางในการทชองเทยพยวเชจงเกษตรในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาอจนทผาลพม

รายละเอทยด : เปปนการแปรรลปนนจาอจนทผาลพม นนาลลกทยพตกหรพอแตกมาผลจตเปปนนนจาอจนทผาลพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.สนาเภาลชม อ.พระนครศรยอยคธยา จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.1เปปาหมายขององคฑกร

 โครงการ u2t ขถจนเพพพอเปปนการขพบเคลพพอนและด าเนจนโครงการสรขางโอกาสใหขมยรายไดขในชคมชน

เกจดขถจนโดยทยพน าภลมจปปญญา

ทของถจพนในชคมชนมาผสมผสาน กพบทรพพยากรในชคมชนทยพมยอยลชมาแปรรลปเปปนสจนคขาใหขเกจดการ

สรขางงาน สรขางอาชยพ สรขางรายไดข

ท าใหขเกจดรายไดขชคมชน

1.2 แผนการตลาด

 การด าเนจนงานสชงเสรจมดขานการตลาดและทชองเทยพยว เพพพอเพจพมชชองทางในการจ าหนชายผลจต

ภพณฑฑอจนทผาลพมใหขเกจดการสรขาง

รายไดขเพจพมมากยจพงขถจน การสชงเสรจมในรลปแบบออนไลนฑเชชน การท าเพจ และสพพอออนไลนฑตชางๆ 

เพพพอท าใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน 

และสชงเสรจมใหขมยนพกทชองเทยพยวเขขามาเยยพยมชมและซพจอผลจตภพณฑฑมากยจพงขถจน

1.3 SWOT

- Strength(จคดเเขพง) 

- มยกลคชมผลขน าในการท าสวนอจนทผาลพมและเพพพอการทชองเทยพยวเชจงเกษตรในชคมชน

- ในชชวงเทศกาลตามฤดลสวนอจนทผาลพมจะไดขรพบความนจยมจากผลขคนเปปนจ านวนมาก

Weakness(จคดอชอน)

- การผลจตสจนคขาออกมาไดขไมชตชอเนพพอง เนพพองจากผลผลจตของอจนทผาลพมสามารถเกพบเกยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 427 / 818



PS65026062 : กระเปปาหนมง และรองเทลาหนมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

social media

shipping

chatbot

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาหนพง และรองเทขาหนพง

รายละเอทยด : ผลงานเครพพองหนพง แฮนดฑเมด โดยฝปมพอคนในชคมชนภาชย ออกแบบและการตพด

เยพบดขวยมพอ ดขวยความตพจงใจทคกขพจนตอน  การตพดเยพบเสขนสาย หนพงแทข ดขวยความประณยต สวย

งาม  และใชขงานไดขจรจงอยชางคคขมคชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 7 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.ภาชย อ.ภาชย จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กระเปปาหนพง Shop

ออนไลนฑ : ต. ภาชย https://m.facebook.com/u2cforbcgphachi/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปาหมายของแผนธครกจจ : เพพพอเพจพมประสจทธจภาพการบรจหารจพดการและพพฒนาผลจตภพณฑฑ

ชคมชนใหขมยมาตรฐานเปปนทยพยอมรพบ โดยใชขภลมจปปญญาทของถจพน องคฑความรลข และเทคโนโลยย พพฒนา

ตชอยอดใหขเปปนผลจตภพณฑฑทยพมยคคณภาพ สรขางรายไดขใหขกพบชคมชนในพพจนทยพตนาบลภาชย ขยายโอกาส

ของผลจตภพณฑฑนนาไปสลชตลาด และพพฒนาศพกยภาพในการประกอบธครกจจของผลขผลจต รวมไปถถงผลข

ประกอบการชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 428 / 818



PS65005596 : โครงการพมฒนากมจกรรมทดองเทททยวชชมชนตนาบลวมงนลอยเพชทอขมบเศรษฐกมจสรลางสรรคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

https://www.facebook.com/profle.php?id=100066960834940

Google Map

Line voom

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รายการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลบขานบถง

รายละเอทยด : แพคเกจการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลบขานบถงวพงนขอย (1 วพน)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.วพงนขอย อ.วพงนขอย จ.พระนครศรยอยคธยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตนาบลวพงนขอย

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100066960834940

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศถกษาแหลชงทชองเทยพยวทยพสนาคพญและนชาสนใจในพพจนทยพ เพพพอจพดทนาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวและเชพพอม

โยงเสขนทางทชองเทยพยว ตลอดจนเผยแพรชขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวผชานระบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 429 / 818



PS65021638 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑและบรรจชภมณฑฑสบสดโฮมฟปอง ตนาบลบลานปปน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการแปรรลปจากวพถคดจบธรรมชาตจในทของถจพน

การทนาการตลาดออนไลนฑ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลคชมสบลชโฮมฟปอง

รายละเอทยด : มย 3 สลตร คพอ นนจานมขขาว มะขาม และนนจาผถจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยพะเยา

ต.บขานปปน อ.ดอกคนาใตข จ.พะเยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บขานแมชหนจพม เสยพยงตรง หมลชทยพ8 ตนาบลบขานปปน

ออนไลนฑ : U2T for BCG พพจนทยพตนาบลบขานปปน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

กลคชมสบลชโฮมฟปอง เปปนการรวมกลคชมของแมชบขานตนาบลบขานปปนทยพตของการหารายไดขและใชขเวลาวชาง

ใหขเกจดประโยชนฑหลพงจากฤดลเกพบเกยพยว ซถพงวพตถคดจบหลพกทยพนนามาทนาสบลชสามารถหาไดขตามทของถจพน 

เชชน มะขาม นนจาผถจง นนจานมขขาว ขมจจน มาเปปนวพตถคดจบหลพกแลขวนนามาเขขาสลชการแปรรลปเปปนสบลชสมคน

ไพรออรฑแกนจค อยกทพจงสบลชยพงมยวจตามจนซยชชวยในการบนารคงผจวพรรณใหขดยขถจนจากธรรมชาตจ 

สามารถใชขไดขทพจงผจวหนขาและผจวกายเพราะไมชมยสารสเตยยรอยดฑ แอลกอฮอลฑ และพาราเบน ทนาใหข

สามารถใชขไดขทคกเพศและทคกวพย

ในสพงคมปปจจคบพนผลขบรจโภคใหขความสนใจและเอาใจใสชกพบการเสรจมสรขางความงามและบนารคงผจว

พรรณเพจพมมากขถจนอยชางตชอเนพพอง รวมถถงกระแสการใชขผลจตภพณฑฑทยพมยสชวมผสมจากธรรมชาตจ 

สชวนสบลชโฮมฟปองกพมยการนนาวพตถคดจบจากธรรมชาตจมาใชขเชชนกพนแตชยพงไมชมยความโดดเดชนมากนพก 

จถงมยความตของการทยพจะปรพบปรคงสลตรและรลปทรงเพพพอเปปนการเพจพมตพวเลพอกทยพหลากหลาย การ

สรขางคคณคชาและตอบสนองความตของการของผลขบรจโภค รวมไปถถงการทนาตลาดการออนไลนฑ

และออฟไลนฑ

การพพฒนาผลจตภพณฑฑสบลชโฮมฟปองจะเปปนการเพจพมภาพลพกษณฑใหมชและการปรพบปรคงใหขดยขถจน แตช

ยพงคงมยจคดเดชนทยพราคาถลกและมยคคณภาพดยเพพพอเปปนการกระตคขนยอดขายจนกระทพพงสชงผลใหขกลคชม

แมชบขานมยงาน มยรายไดขเพจพมมากขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 430 / 818



PS65011409 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลหนอง

หลดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสยเคมยในการยขอมผขาเพพพอใหขไดขความคงทนและตรงตามทยพผลขบรจโภคตของการ

ใชขวพสดคทดแทนบางสชวนของชจจนงานใหขสะดวกตชอการใชขงานมากขถจน

ใชขจพกรเยพบผขาแทนการเยพบดขวยมพอเพพพอยชนระยะเวลาในการทนาชจจนงาน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : PA-SAN (ผสาน)

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑทยพยาสมคนไพรชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอยตามจคดตชางๆของรชาง

กาย เปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม ใชขวพสดคจากธรรมชาตจทยพมยอยลชในชคมชนทพจงหมด สามารถเขขาถถง

กลคชมผลขใชขสจนคขาทยพหลากหลายมากขถจน ดขวยมยนนจาหนพกทยพเบาจถงทนาใหขพกพาสะดวก มยเอกลพกษณฑ

เฉพาะตพวทยพลลกคขาสาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยพะเยา

ต.หนองหลชม อ.ดอกคนาใตข จ.พะเยา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการขพบเคลพพอนเศรษฐกจจและสพงคมฐานรากหลพงโควจดดขวยเศรษฐกจจ BCG ตนาบลหนอง

หลชม “ผสาน” เปปนกลคชมอาชยพชคมชนทยพทนาใหขผลขสลงอายคมยรายไดขเสรจมจากการทนาผขาทอมพอ และลลก

ปะคบสมคนไพรพพจนบขาน ซถพงกชอตพจงกลคชมกพนภายในวพดไชยมงคล ตนาบลหนองหลชม อนาเภอดอกคนาใตข 

จพงหวพดพะเยา โดยพพจนทยพเปปนโรงเรยยนผลขสลงอายคมยอาคารสถานทยพเอพจอตชอการผลจตสจนคขา อยกทพจงยพง

เปปนจคดศลนยฑรวมแหลชงการเรยยนรลข

    เพพพอเปปนการนนาทรพพยากรธรรมชาตจมาใชขใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด และชชวยผลพกดพนกลคชมอาชยพ

ผลขสลงอายคในชคมชนใหขมยรายไดขเพจพมขถจน ยพงชชวยในการพพฒนาฝปมพอของคนในกลคชมอาชยพใหขดยขถจนโดย

พพฒนารลปแบบสจนคขาใหขทพนสมพยตรงตามทยพตลาดตของการ

    ในพพจนทยพตนาบลหนองหลชมมยสมคนไพรพพจนบขานขถจนตามธรรมชาตจหลากหลายชนจด ดขวย

ภลมจปปญญาวพฒนธรรมชาวบขานนนาทรพพยากรทยพมยอยลชมามาทนาเปปนยาสมคนไพรบรรเทาอาการปวด

เมพพอยตามจคดตชางๆของรชางกาย ดขวยรลปลพกษณฑเดจมไมชเปปนทยพนจยม จถงไดขปรพบเปลยพยนรลปแบบใหขมย

เอกลพกษณฑใชขงานไดขสะดวกยจพงขถจน โดยผสานผลจตภพณฑฑผขาทอมพอกพบสมคนไพรพพจนบขานเขขาดขวย

กพนเกจดเปปนแบรนดฑ “PA-SAN (ผสาน)” 

    โดยการออกแบบผลจตภพณฑฑทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม ใชขวพสดคจากธรรมชาตจทยพมยอยลชในชคมชน

ทพจงหมด สามารถเขขาถถงกลคชมผลขใชขสจนคขาทยพหลากหลายมากขถจน ดขวยมยนนจาหนพกทยพเบาจถงทนาใหขพกพา

สะดวก มยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวทยพลลกคขาสามารถปรพบรลปแบบใหขตรงกพบความชอบของตพวเองไดข

    ลลกปะคบสมคนไพรพพจนบขาน เปปนสจนคขาทนามพอ (handmade) มยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวผสมผสาน

จากผลจตภพณฑฑผขาทอมพอและสมคนไพรพพจนบขาน ทนาจากวพสดคธรรมชาตจทพจงหมดทยพมยในพพจนทยพมาใชข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 431 / 818



PS65004898 : พลาสตมกจมกสาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบลวดลายใหมชๆ

การสรขางชชองทางการตลาด online เพพพอประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑ

การใชขเทคโนโลยยในการชชวยโฆษณาสจนคขาและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตะกรขาจพกสานพลาสตจก

รายละเอทยด : ตะกรขาจพกสาน โครงตะกรขาทนาจากหวาย สรขางลวดลายการสานดขวยเสขน

พลาสตจกเทยยม เปปนตะกรขาทรงสยพเหลยพยมหลายขนาด สามารถบรรจคของไดขเยอะ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.เหล อ.กะปง จ.พพงงา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ตะกรขาจพกสานกลคชมแมชบขานชขางเชพพอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑจพกสานจากเสขนพลาสตจก สพบเนพพองจากชาวบขานในพพจนทยพมยความสนใจ แตชยพงขาดทพกษะ

ในการทนา จถงมยการจพดอบรมโดยมยวจทยากรมาใหขความรลขเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑจพกสาน มยชชองทาง

การจพดจนาหนชายออนไลนฑ คพอ Facebook โดยมยชชองทางกาชนาระเงจนทยพหลากหลายเพพพอเปปนทาง

เลพอกใหขกพบลลกคขา กลคชมลลกคขาเปปาหมายของผลจตภพณฑฑจพกสานจากเสขนพลาสตจก คพอ กลคชมลลกคขา

ผลขหญจงวพยทนางาน กลคชมลลกคขาผลขหญจงทยพเขขาสพงคมตชางๆ ผลจตภพณฑฑจพกสานมยจคดแขพง คพอ เปปน

ธครกจจทยพนนาเสนอขายผชานทางโซเชยยลมยเดยย ลลกคขาสามารถเลพอกซพจอสจนคขาไดขทคกทยพทคกเวลา มย

การอพพเดทสจนคขาตลอดเวลา ทนาใหขลลกคขามยตพวเลพอกทยพมากขถจน มยบรจการสชงสจนคขาทางไปรษณยยฑ 

ทนาใหขลลกคขาไดขรพบความสะดวกสบายในการซพจอสจนคขา และสจนคขามยคคณภาพดย สามารถเลพอกลวด

ลายไดข จคดอชอน คพอ ผลขประกอบการณฑยพงไมชมยประสบการณฑในการบรจหารจพดการ มยเปปาหมายใน

การสรขางชชองทางการตลาด online เพพพอประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑ สรขางแบรนดฑใหขเปปนทยพรลขจพก

มากขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 16,800

หนขา 432 / 818



PS65012096 : ผลามมดยลอมตนาบลลนาแกดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศ

-

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขามพดยขอมตนาบลลนาแกชน

รายละเอทยด : ผขามพดยขอมลนาแกชนเปปนผพามพดยขอมทยพมยความหลากหลายของสย สจนคขามยความ

โดดเดชนดขวยลายเฉพาะ มยความนชาสนใจ เนพจอผขามยความนจพมนชาสพมผพส เปปนทยพนจยมในกลคชมนพก

ทชองเทยพยวตชางชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 9 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.ลนาแกชน อ.ทขายเหมพอง จ.พพงงา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ชบอป ชวน ชจม U2t ตนาบลลนาแกชน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผขามพดยขอม มยการออกแบบโลโกขและบรรจคภพณฑฑใหมช เพพพอใหขมยความโดดเดชนและนชาสนใจ อยกทพจง

เพจพมชชองทางการตลาดออนไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 433 / 818



PS65013316 :  ฺบาธบอมบฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมระบบ E-commerce

พพฒนา Packaging design, คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

Bath Bomb

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เฮจรฑบบอมบฑ

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑ bath bomb เปปนเครพพองใชขภายในบขาน ใชขอาบนนจา แชชนนจา เหมาะกพบ

ทคกเพศทคกวพย ชชวยบนารคงผจวพรรณและคลายรขอน มยสชวนผสมของสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑ bath bomb เปปนเครพพองใชขภายในบขานทยพใชขอาบนนจาแชชนนจาเพพพอคลายความรขอยและ

บนารคงผจวพรรณ ซถพงผลจตภพณฑฑ bath bomb มยสชวนผสมของสมคนไพลพพจนบขาน ซถพงทนาใหขสจนคขามย

ความเปปนเอกลพกษณฑ เปปนการพพฒนาสจนคขาใหขไดขตามเปปาหมายทยพตของการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 434 / 818



PS65016212 : โครงการการทดองเทททยววมถทชชมชนเชมงอนชรมกษฑตนาบลจองถนน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กระบวนการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

วจธยการเพาะพพนธคฑกคขงกขามกราม

การขยายพพนธคฑกคขงกขามกราม

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการการทชองเทยพยววจถยชคมชนเชจงอนครพกษฑตนาบลจองถนน

รายละเอทยด : แพพคเกจการทชองเทยพยว ประกอบไปดขวย การนพพงเรพอในทะเลสาบชมพระอาทจตยฑ

ยามเชขา ดลวจถยของชาวประมงในพพจนทยพ เรยยนรลขถถงความสนาคพญของประวพตจศาสตรฑความเปปนมา

ของชคมชนทยพผลกพพนกพบสายนนจา รวมถถงเรยยนรลขถถงความสนาคพญและปปญหาดขานสจพงแวดลขอม จาก

นพจนจถงใหขนพกทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.จองถนน อ.เขาชพยสน จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Problem  ประชาชนในชคมชนขาดความรลขในการบรจหารการจพดการและ กจจกรรมการทชองเทยพยว

มยนขอยเกจนไป

Solution การสพพอสารระหวชางนพกเทยพยวกพบกลคชมประสานงานดยขถจน เกจดความรชวมมพอในชคมชน และ 

กจจกรรมการทชองเทยพยวหลากหลายมากขถจนชชวยอนครพกษฑสจพงแวดลขอม

Unique value Propositions  Platform ทยพจะมาเปปนสพพอกลางระหวชางชคมชน กลคชมประสาน งาน 

และนพกทชองเทยพยว 

Unfair Advantage ชคมชนมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพมยจคดเดชน สวยงาม และมยความสนาคพญทาง

ประวพตจศาสตรฑ มยความพรขอมของในดขานสจพงแวดลขอม ความสวยงามทางธรรมชาตจ และความ

อคดมสมบลรณฑ และมยกลคชมประสานงานการทชองเทยพยวทยพพรขอมใหขบรจการ

Customer Segments

 -  นพกทชองเทยพยวตามเทศกาล

 - นพกทชองเทยพยวในพพจนทยพใกลขเคยยง

 -  กลคชมลลกคขาจากการประชาสพมพพนธฑ

 - คณะศถกษาดลงาน

Key Metrics

 - จนานวนนพกทชองเทยพยวทยพมาเทยพยวซนจา

 - Feedback จากนพกทชองเทยพยว 

 - สรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 435 / 818



PS65026322 : ผลมตภมณฑฑเยลลททผสมจมสกขลาวสนาหรมบเดวก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมวจจพยขขาวสพงขฑหยด หอมปทคม ไรซฑเบอรฑรยพและนนจาผถจงชพนโรง

เครพพองสกพดกาก

เครพพองปปพ น

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : GUMMY RICE

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑขนมเยลลยพสนาหรพบเดพกทนาจากจมลกขขาว3ชนจด ไดขแกช จมลกขขาวหอม

ปทคม จมลกขขาวสพงขฑหยด จมลกขขาวไรซฑเบอรฑรย ผสมกพบนนจาผถจงชพนโรงและนนจามะนาวไมชใชขนนจาตาล 

บรรจคในแพพกเกจถคงพลาสตจกทยพมยสยสพนสดใสสวยงามนชารพบประทาน ปปองกพนอากาศ และความ

ชพจนนนจาหนพก 30 กรพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.มะกอกเหนพอ อ.ควนขนคน จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปปญหาของกลคชมลลกคขา

- ขนมขบเคยจยวในตลาดมยปรจมานนนจาตาลทยพสลง โดยใชขนนจากาลกลลโคส ทนาใหขตจดหวาน หากไดขรพบใน

ปรจมาณมากจะทนาใหขเกจดโรคอขวน จนนนาปสลชการเปปนโรคเบาหวานในทยพสคด

- ขนมมยการแตชงกลจพนและสยสพนโดยใชขสารเคมยทยพเปปนอพนตรายตชอสคขภาพ

- ในตลาดขาดแคลนขนมขบเคยจยวทยพทนามาจากวพตถคดจบออแกนจคโดยแทขจรจง

กลคชมลลกคขาเปปาหมาย

- วพยเดพก

-ผลขทยพตของการดลแลสคขภาพ

กลคชมลลกคขาเปปาหมายแรก

- กลคชมวพยเดพกทยพชอบบรจโภคขนมขบเคยจยวรสชาตจหวาน

-  กลคชมรพกษฑสคขภาพทยพตของการอาหารทานเลชน

-  กลคชมลดนนจาหนพกทยพมยอาการโหยนนจาตาลระหวชางวพน

.คคณคชาเดชนทยพแตกตชาง

- ทนามาจากขขาวไรซฑเบอรฑรยพ ผสมดขวยนนจาผถจงเพพพอเพจพมรสชาตความหวาน แตชงกลจพนดขวยนนจามะนาว 

เพจพมรสชาตความเปรยจยว โดยเปปนขนมทานเลชนแถมยพงไดขรพบคคณประโยชนฑจากสารอาหารในสชวน

ผสม

- ผลจตออกมาในรลปแบบผถจงเพพพอความสวยงามในผลจตภพณฑฑและเปปนทยพสนใจของเดพกๆ

- มยคคณคชาทางโภชนาการสลงมากกวชาคลชแขชงในตลาด โดยไดขรพบ วจตามจนอย วจตามจนบย จากขขาวไรซฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 436 / 818



PS65025964 : สบสดนนนาผบนงชมนโรง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองมพอเกพบนนจาผถจง

เครพพองไมโครเวฟ

บรรจคภพณฑฑจากวพสดคธรรมชาตจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : K.M. Honey Soap

รายละเอทยด : สบลชทยพทนามาจากนนจาผถจงชพนโรง เพพพอสรขางมลลคชาเพจพมใหขกพบนนจาผถจงและสรขางรายไดข

ใหขกพบคนในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยลน จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- ทยพมาของวพตถคดจบ 

ผลจตภพณฑฑ/ บรจการ 

รพบซพจอนขจาผถจงชพนโรงมาจากกลคชมสมาชจกของโครงการ

ผลจตภพณฑฑ / บรจการ

ของคคณคพอ

-ผลจตสบลชจากนขจาผถง

ชพนโรง

-เปปนสบลชออแกนจก 

100 %

ขายใหขใคร

-ธครกจจทชองเทยพยว

-เครพพองสนาอาง

-จพดงานพจธยตชางๆ

ชชองทางการจพด

จนาหนชาย/การทนาการตลาด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,590

หนขา 437 / 818



PS65027676 : โครงการพมฒนาศสนยฑเรทยนรสลไรดนาสวนผสม(สวนลชงใจ)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คจดคขนอคปกรณฑทางการเกษตร

การนนาเทคโนโลยยเพพพอใชขในการออกแบบปปายความรลขบอกชนจดของพพชพพนธคฑและสรรพคคณ

ตชางๆของพรรณไมขในสวนไรชนาสวนผสม

ประชาสพมพพนธฑศลนยฑเรยยนรลขผชานชชองทางออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑการเรยยนรลขไรชนาสวนผสม

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวและกจจกรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.ฝาละมย อ.ปากพะยลน จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1 ปปญหาของกลคชมลลกคขา

2 กลคชมลลกคขาเปปาหมายแรก

3 คคณคชาเดชนทยพแตกตชาง

4 วจธยการแกขปปญหาของเรา

5 ชชองทางการนนาเสนอ

6 ชชองทางการหารายไดข

7 โครงสรขางตขนทคน

8 ดพชนยชยจวพดความสนาเรพจ

9 ขขอไดขเปรยยบของธครกจจ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 150,000

หนขา 438 / 818



PS65027362 : สดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชนคนเขาเจทยก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ไลนฑ OA

2. เวพบไซตฑ

ใชขสพพอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑและโปรโมท (facebook, line, instragram)

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Line OA ทชองเทยพยวชคมชนคนเขาเจยยก

รายละเอทยด : รวมรวมขขอมลลการตจดตชอ เวลาเปปด/ปปด ทยพอยลช ขขอมลลเบพจองตขนของสถานทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.เขาเจยยก อ.เมพองพพทลคง จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จากการสนารวจขขอมลลพพจนฐานในตนาบลเขาเจยยก พบวชายพงขาดการประชาสพมพพนธฑในดขานขขอมลล

เกยพยวกพบสถานทยพและบรจการทพจงยพงคงไมชมยการปรพบปรคงขขอมลลใหขเปปนปปจจคบพน จถงเปปนอคปสรรคใน

การไดขรพบขขอมลลทยพถลกตของและทพนสมพย ทาง นวพตกรชคมชนตนาบลเขาเจยยกจถงมยความตของการทยพจะ

พพฒนาโดยใชขสพพอเทคโนโลยยเขขามาเปปนสพพอกลางใหขบรจการขขอมลลเกยพยวชคมชน ในดขานสถานทยพ 

หนชวยงาน และบรจการ เพพพอการสรขางการรพบรลข ประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชนอยกทพพงยพง

เปปนการลดใชขกระดาษ ซถพงสพพอการเรยยนรลขนยจประกอบไปดขวย ศลนยฑการเรยยนรลขชคมชน รขานคขา ตลาด 

สถานประกอบการ  สถานทยพทชองเทยพยวและหนชวยภาครพฐและเอกชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,995

หนขา 439 / 818



PS65026394 : โครงการพมฒนาแอพพลมเคชมทน Banna The Only App

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

GPS

Application LINE

website

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Banna The Only App

รายละเอทยด : แพลตฟอรฑมทยพรวบรวมขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยว แหลชงเรยยนรลข สถานบรจการ

ประชาชน รวมถถงรวบรวมทยพพพก รขานคขา รขานอาหาร ผลจตภพณฑฑ และสจนคขาเกษตร เปปนตพว

กลางทนาหนขาทยพเชพพอมโยงผลขซพจอและผลขขายเขขาดขวยกพน โดยใชขหลพกการของ AI แชทบอทและทนา

งานรชวมกพบเทคโนโลยยGPS

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.บขานนา อ.ศรยนครจนทรฑ จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ผลจตภพณฑฑ Banna The Only App  มยแผนธครกจจ ดพงนยจ

1. สจพงทยพนนาเสนอแกชลลกคขา (Offer, Value proposition)

• ลลกคขาสามารถเขขาถถงสจนคขา/บรจการสะดวกงชายขถจน 

• มยสจนคขา/บรจการครบจบในแอพเดยยว

• สะดวกในการวางแผนการเดจนทางมากขถจน

• ยอดซพจอขายสจนคขา/บรจการในชคมชนเพจพมขถจน

• สรขางรายไดขใหขผลขประกอบการและกลคชมธครกจจรายยชอย

2. กลคชมลลกคขาเปปาหมาย (Customer segment)

• กลคชมผลขซพจอสจนคขา/บรจการ

     - นพกทชองเทยพยว กลคชมครอบครพว วพยทนางาน  นพกเดจนทาง

     - นพกทชองเทยพยวพพจนทยพภาคใตข

     - กลคชมลลกคขาออนไลนฑ

• กลคชมผลขฝากขายสจนคขา/บรจการ

     - ผลขประกอบการในชคมชน เชชน ทยพพพก รขานอาหาร แหลชงเรยยนรลข ผลจตภพณฑฑ

     - เกษตรกรชาวสวน

3. ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา (Channels)

• ออนไลนฑ 

                  - สพพอออนไลนฑ Facebook , line , Instagram , TikTok

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,285

หนขา 440 / 818



PS65009891 : โครงการโตเกทยวกรอบผมกเหลทยงแยมลสกเบรล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.การยพดอายคผลจตภพณฑฑใหขสามารถวางขายไดขนานขถจน และยพงคงรพกษาความกรอบของขนม

ใหขนานขถจน

2.การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมยความทพนสมพย และออกแบบโลโกขสจนคขา

1.ศถกษาภลมจปปญญาการแปรรลปอาหาร พพฒนาตนารพบผลจตภพณฑฑใหขมยรสชาตจทยพหลากหลายโดย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โตเกยยวกรอบผพกเหลยยงแยมลลกเบรข

รายละเอทยด : ใชขใบผพกเหลยยงเปปนสชวนผสมในการทนาโตเกยยวกรอบ และการสรขางรสชาตจทยพ

หลากหลายโดยการเพจพมแยมลลกเบรขจากวพตถคดจบในทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.เขายชา อ.ศรยบรรพต จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการพพฒนาโตเกยยวกรอบผพกเหลยยงแยมลลกเบรข พพฒนาสลตรขนมโดยใชขใบผพกเหลยยงเปปน

สชวนผสมในการทนาโตเกยยวกรอบ การสรขางรสชาตจทยพหลากหลายโดยการเพจพมแยมลลกเบรขจ

ากวพตถคดจบในทของถจพน และออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขสามารถเกพบรพกษาสจนคขาไดขนาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 7,350

หนขา 441 / 818



PS65021633 : โครงการกมจกรรมพมฒนาโปรแกรมเสลนทางทดองเทททยวประวมตมศาสตรฑคดายคอมมมวนมสตฑเขาแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑ เชชน โบรชพวรฑ การจพดนจทรรศการ

แพลตฟอรฑมการทชองเทยพยวเสมพอนจรจง

Social media

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางประวพตจศาสตรฑเขาแกขว

รายละเอทยด : ทรจปการทชองเทยพยวเสขนทางประวพตจศาตรฑเขาแกขว เปปนทรจปเเพพคเกต 1 วพนเเละ 2

วพน 1คพน มยกจจกรรมทชองเทยพยวเดจนปปาเเละ การทชองเทยพยวดขวยสพพอเสมพอนจรจงผชานระบบอจนเตอรฑ

เนพต

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.ตะแพน อ.ศรยบรรพต จ.พพทลคง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ลงพพจนทยพสนารวจเพพพอเกพบขขอมลลพพชสมคนไพร/ 

สถานทยพ รชองรอยประวพตจศาสตรฑคชาย

2. จพดทนาเสขนทางสมคนไพรทางขถจนเสขนทางประวพตจศาสตรฑ  

3. เพจพมกจจกรรมในโปรแกรมการทชองเทยพยวเสขนทาง

ประวพตจศาสตรฑ 

4. จพดทนาสพพอโปรโมทผชานชชองทางออนไลนฑและทดลองทรจป 2 วพน 1 คพน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 24,000

หนขา 442 / 818



PS65017469 : สบสดสมชนไพรกากกาแฟ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสมคนไพรทยพมยชพพอเสยยงเรพพองการบนารคงผจว ไดขแกช มะขาม นนา ขผถจง ขมจจน ทยพสามารถหาไดขใน

ชคมชนมาเพจพมมลลคชา รชวมกพบกากกาแฟ ทยพไมชไดขใชขแลขว มาใชขประโยชนฑและเพจพมมลลคชา

-

-

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชสมคนไพรกากกาแฟ

รายละเอทยด : สบลชสมคนไพรกากกาแฟ เปปนการนนาสมคนไพร 3 ชนจด ไดขแกช มะขาม นนจาผถจง ขมจจน ทยพ

ชชวยบนารคงผจวพรรณใหขเปลชงปลพพง ชชวยในการชะลอวพย ยพบยพจงการเจรจญเตจบโตของแบคทยเรยย 

และเชพจอรา  แกขผดผพพนคพน และลบเลพอนจคดดชางดนาบนรชางกายใหขหายไป และนนากากกาแฟกลพบ

มาเพจพมมลลคชา ซถพงกากกาแฟชชวยผลพดเซลลฑผจวหนพงทยพตายแลขว ลดรจจวรอยและจคดดชางดนา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.สนานพกขคนเณร อ.ดงเจรจญ จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบลสนานพกขคนเณร, ชมรมอาสาสมพครสาธารณสคข

ตนาบลสนานพกขคนเณร

ออนไลนฑ : U2T มหาวจทยาลพยนเรศวรสลชตนาบล ตนาบลสนานพกขคนเณร อนาเภอหขวยรชวม จพงหวพด

พจจจตร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจ การสรขางมลลคชาจากวพตถคดจบในชคมชน โดยมยแนวคจดใชขจคดขายของสมคนไพรบนารคงผจวทยพ

รลขจพกกพนดยมาผสมกพนและเพจพมกากกาแฟเพพพอเพจพมความนชาสนใจและทางเลพอกใหขกลคชมลคกคขา โดยมย

คคณคชาสจนคขา/บรจการ (Value Propositions) นชาสนใจ วพตถคดจบสะอาด มยความปลอดภพย เพพพอสชง

มอบสจพงทยพดยใหขลลกคขา

ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา CR (Customer Relationships) สรขางสคขภาพทยพดยใหขกพบลลกคขาทคกทชาน 

และเปปดชชองทางการสพพอสาร และแสดงความคจดเหพนของลลกคขา กลคชมลลกคขา CS (Customer 

Segments)

ผลขทยพมยความสนใจเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑจากสมคนไพรและความงาม และลลกคขาทพพวไป

ทรพพยากรหลพก KR (Key Resources) องคฑความรลข เงจนทคน การตลาด ชชองทางเขขาถถงลลกคขา DC

(Channels) -สพพอ Social media เชชน Facebook page, Shopee แผชนพพบผลจตภพณฑฑ การบอก

ปากตชอปาก และโรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบล โดยมยโครงสรขางตขนทคน CS (Cost 

Structure) เชชน

คชาเครพพองมพอและอคปกรณฑในการทนาผลจตภพณฑฑ ,สมคนไพร, บรรจคภพณฑฑ รายไดขหลพก RS (Revenue 

Streams) ยอดขายจากทางหนขารขานและออนไลนฑ/ออฟไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,500

หนขา 443 / 818



PS65022204 : ลสกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ลลกประคบสมคนไพร เปปนการนนาสมคนไพรจากธรรมชาตจทยพสามารถหาไดขในชคมชน ไดขแกช ไพล ใบ

มะขาม ผจวมะกรลด ขมจจนชพน การบลร เกลพอปปน ผสมกพนตามสลตรของแตชละพพจนทยพ แลขวมานนาผสม

กพนและหชอดขวยผขาดจบสยขาว จากนพจนนนาไปนถพงดขวยความรขอน และนนามาประคบชชวยเพจพมการไหล

เวยยนของโลหจต แกขปวดเมพพอย  ขขอตจด เปปนตขนด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพร

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพร เปปนการนนาสมคนไพรในชคมชน มาเพจพมมลลคชาใหขชคมชน ซถพงลลก

ประคบ ชชวยกระตคขนหรพอเพจพมการไหลเวยยนของโลหจต ลดอาการเกรพงของกลขามเนพจอและ

บรรเทาอาการปวดเมพพอย ลดการตจดขพดของขขอตชอบรจเวณทยพประคบ ลดอาการบวมทยพเกจด

หลพงจาก 24-28 ชพพวโมง และกลจพนของสมคนไพร ยพงชชวยใหขสดชพพนอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.สนานพกขคนเณร อ.ดงเจรจญ จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบลสนานพกขคนเณร และชมรมอาสาสมพครสาธารณสคข

ตนาบลสนานพกขคนเณร

ออนไลนฑ : U2T มหาวจทยาลพยนเรศวรสลชตนาบล ตนาบลสนานพกขคนเณร อนาเภอหขวยรชวม จพงหวพด

พจจจตร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจ มยแนวคจดการนนาพพชสมคนไพรในชคมชนมาสรขางมลลคชา คคณคชาสจนคขา/บรจการVP 

(Value Propositions) การทนาลลกประคบทยพมยคคณภาพ วพตถคดจบทยพสะอาด มยความปลอดภพย ราคา

ยชอมเยาวฑ ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา CR (Customer Relationships) สรขางสคขภาพทยพดย เปปดชชอง

ทางการสพพอสาร และแสดงความคจดเหพนของลลกคขา กลคชมลลกคขา CS (Customer Segments) 

ลลกคขาทพพวไป และลลกคขาทยพมยความสนใจลลกประคบสมคนไพร ทรพพยากรหลพก KR (Key Resources) 

องคฑความรลข เงจนทคน การประชาสพมพพนธฑ/การตลาด การสรขางแบรนดฑ ชชองทางเขขาถถงลลกคขา DC 

(Channels) สพพอ Social media เชชน Facebook page, Shopee แผชนพพบผลจตภพณฑฑ การบอก

ปากตชอปาก โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบล โครงสรขางตขนทคน CS (Cost Structure) คชา

สมคนไพร คชาบรรจคภพณฑฑ คชาใชขจชายทางการตลาด

รายไดขหลพก RS (Revenue Streams) ยอดขายจากทางหนขารขานและออนไลนฑ/ออฟไลนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 444 / 818



PS65004290 : โครงการพมฒโคกหนองนาโมเดลตนาบลดงตะขบใหลเปปนแหลดงทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Community Based Tourism

พพฒนาสจรคขาและบรจการเชจงเกษตร

Business Canva Model

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ดยทยเค

รายละเอทยด : โครงการพพฒโคกหนองนาโมเดลตนาบลดงตะขบใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหจน จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

โครงการพพฒโคกหนองนาโมเดลตนาบลดงตะขบใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวดขวย Business Model 

Canvas

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 445 / 818



PS65014695 : โครงการพมศมกยภาพองคฑความรสลปราชญฑชาวบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายออนไลนฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพรไทยไผชหลวง

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรวพงวจสช สรรพคคณ บรรเทาอาการปวดเมพพอย คลายกลขาม

เนพจอ แกขฟกชนจา แกขเคลพดขพดยอก โดยผลจตจากสมคนไพรกวชา 10 ชนจด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.ไผชหลวง อ.ตะพานหจน จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ลลกประคบสมคนไพรไทยไผชหลวง

ออนไลนฑ : ลลกประคบสมคนไพรไทยไผชหลวง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคเหนพอตอนลชาง และอาศพยอยลช

ในชคมชน ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 40 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในสคขภาพ และมยอาการ

ปวดเมพพอยลขาจากการทนางาน เนพพองจากสภาพรชางกายทยพเสพพอมถอยลง

Costomer Relationships – มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป วชาหลพงจากใชขแลขว

ไดขผลเปปนอยชางไร ดยขถจนหรพอไมช ชชวยบรรเทาอาการทยพเปปนอยลชหรพอไมช และนนาผลการใชขมาชชวยใน

การ review สจนคขาดขวย และจะมยการมอบสจทธจพจเศษแกชลลกคขาเดจมดขวยสชวนลด 10 เปอรฑเซพนตฑ 

Channels – จพดจนาหนชายผชาน Facebook ลลกประคบไผชหลวง และตลาดประชารพฐบรจเวณศลนยฑ

ราชการจพงหวพดพจจจตร รวมถถงจนาหนชายทยพหมลชบขาน ซถพงเปปนศลนยฑเรยยนรลขดขานสมคนไพรของตนาบลไผช

หลวง

Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอลลกประคบจะชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอย 

คลายกลขามเนพจอ แกขฟกชนจา แกขเคลพดขพดยอก และยพงชชวยใหขผลขใชขรลขสถกผชอนคลาย และปลอดภพย

เพราะผลจตจากสมคนไพรปลอดสาร ไดขรพบรองมาตรฐาน

Key Activities - กระบวกการผลจต เรจพมจากการปลลกสมคนไพรจากแปลงทยพไดขมาตรฐานปลอด

สาร ไปสลชการเกพบเกยพยว การคพดสรร การตาก การผลจตและบรรจคภพณฑฑ ซถพงระหวชางกระบวนการ

เหลชานยจจะทนาการเกพบขขอมลลเพพพอนนามาสรขาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนชายสจนคขา

Key Resources – ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย สลตรในการทนาลลกประคบ วพตถคดจบ

สมคนไพรปลอดสารพจษ แรงงานทยพใชขในการผลจตซถพงเปปนแรงงานและสมาชจกในชคมชน การตลาด

และการจพดจนาหนชายสจนคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 446 / 818



PS65002282 : U2T:บางคลาน 1

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนากราฟฟปคประชาสพมพพนธฑวพด

ทนาแผนทยพแนะนนาวพด

เชชาแอพเพพพอ ออกแบบดยไซนฑสพพอใหขนชาสนใจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดหจรพญญาราม

รายละเอทยด : เปปนวพดชพพอดพงทยพผลขคนมาสพการะไหวขหลวงพชอเงจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดหจรพญญาราม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TBangklanPhichit/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยวพดหจรพญญารามเปปนหลพกควบคลชกพบตลาดนนจาหนขาวพดทยพกนาลพงสรขางอยลช โดยนพกทชองเทยพยวสามารถ

ขขามมาหนขาวพดไดขเมพพอไหวขพระเสรพจและสรขางอาชยพใหขกพบชาวบขานโดยสชงเสรจมชาวบขานใหขขาย

ของตลาดนนจาหนขาวพด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 447 / 818



PS65012101 : เดมนปฝท นเทททยวพมจมตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อนานวยความสะดวกเกยพยวกพบการเดจนทางในพพจนทยพ แบบ on demand

Application สนาหรพบการทชองเทยพยวเเละอนานวยความสะดวกเเกชนพกทชองเทยพยว

รวบวรมขขอมลลใหขบคคคลาการเกยพยวกพบการทชองเดยพยวไดขเขขาใจเเละตยตลาดท

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Walk and bike

รายละเอทยด : On demand service

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

9 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.ในเมพอง อ.เมพองพจจจตร จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Walk and bike เปปนโครงการทยพถลกสรขางโดยกลคชม Little Crocodile ซถพงมยแนวความคจดการใชข

เศรษฐกจจหมคนเวยยน มาเปปนแนวทางในการสรขางรายไดขใหขแกชชคมชน โดยทางกลคชมจะเปปนตพว

กลางระหวชางผลขประกอบการและนพกทชองเทยพยว โดยใชขแผนธครกจจยคทธศาสตรฑแบบ on demand 

ซถพงตพวเรานพจนเปปนบคคคลทยพใหขคนาแนะนนาแกชนพกทชองเทยพยวและผลขประกอบการณฑโดยมย 4 มจตจ คพอ -

อนานวยความสะดวกขขอมลลการทชองเทยพยวแกชนพกทชองเทยพยว อนานวยความสะดวกเกยพยวกพบการเดจน

ทางในพพจนทยพ แบบ on demand โปรโมทสจนคขาและรขานคขาในเขตตนาบลในเมพอง เปปนศลนยฑกลาง

การเชพพอมตชอแหลชงทชองเทยพยวในจพงหวพดพจจจตร

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 448 / 818



PS65017151 : กมจกรรมทดองเทททยวเชมงสรลางสรรคฑ รสลจมกควายไทยใน 1 วมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนากจจกรรมในฟารฑมเลยจยงสพตวฑใหขเปปนแหลชงเรยยนรลขและแหลชงกจจกรรมทชองเทยพยวเชจงสรขาง

สรรคฑ

สรขางการสพพอสารสจนคขาผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พพฒนาเรพพองราวและนพกเลชาเรพพอง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รลขจพกควายไทยใน 1 วพน ณ รคชงอรคณฟารฑม

รายละเอทยด : กจจกรรมทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ เพพพอทนาความรลขจพกความไทยสายประกวด ทยพ

ฟารฑม รคชงอรคณ ผลขเลยจยงควายไทยจากรคชนสลชรคชน เทยพยวชมกจจกรรมทยพฟารฑม ตพจงแตชการรพบฟปง

ความรลขเรพพองควายไทย ลพกษณะสายพพนธคฑ ลพกษณะควายไทยสายประกวด การเตรยยมควาย

เพพพอเขขาสนามประกวดกจจกรรมใหขอาหารควาย อาบนนจาควาย เยยพยมชมการจพดการพพจนทยพและ

การเลยจยง และถชายรลปรชวมกพบนของกะทจ-กะปป ควายแคระเผพอก หนคชมกลขวย ควายไทยเผพอกวพย

ฉกรรจฑ สามารถถชายรลปหรพอขยพหลพงรอบพพจนทยพฟารฑมไดข ไดขรพบความรลขและความสนคกใน 1 วพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.คลองทราย อ.สากเหลพก จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ :  ย ชรคชงอรคณฟารฑม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100057411970606

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

รลขจพกควายไทยใน 1 วพน ณ รคชงอรคณฟารฑม เปปนกจจกรรมใหขความรลขเกยพยวกพบควายไทยรวมถถงใหขความ

รลขในการเลยจยงควายและการเตรยยมควายเขขาสนามประกวดควายไทยเหมาะกพบกลคชมผลขทยพสนใจ

เรยยนรลขและทนากจจกรรมไดขทคกเพศทคกวพย

เสยยคชาเขขาชมคนละ50บาท

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 500

หนขา 449 / 818



PS65009353 : การทดองเทททยวเชมงเกษตร : มะมดวงนนนาดอกไมลและมะยงชมด แปลงใหญด ตนาบลวมงทมบไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยแพลตฟอรฑมการทชองเทยพยว (Facebook, Instagram)

เทคโนโลยยสพพอสจพงพจมพฑดขานการประชาสพมพพนธฑ (online, offine และสพพอสจพงพจมพฑ)

เทคโนโลยยดขานการออกแบบรลปแบบอาหาร

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพคเกจทชองเทยพยววพงทพบไทร

รายละเอทยด : 1.จพดทนาชคดอาหารดถงดลดนพกทชองเทยพยวใหขมาทานอาหารในสวนมะมชวงและ

มะปราง โดยจะมย Mango Table Set , Marian Plum Table Set และ Mango-Marian Plum 

Table Set 2.จพดทนากจจกรรม ใหขนพกทชองเทยพยวเกพบมะมชวง มะยงชจด3.บรจการนนาเทยพยวในตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.วพงทพบไทร อ.สากเหลพก จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

https://drive.google.com/fle/d/17UQW8oLbBBEC1Qcis7SzRVlMOnQpHD_9/view?u

sp=sharing

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 450 / 818



PS65005738 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

หมขอนถพงฆชาเชพจอ

เครพพองบยบอพด

บรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เหพดฮะ

รายละเอทยด : เหพดนางฟปา  สามารถนนามาประกอบอาหารไดขหลายชนจดและมยสรรพคคณทาง

ยา ชชวยปปองกพนโรคมะเรพง และลดไขมพนในเสขนเลพอด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.กนาแพงดจน อ.สามงชาม จ.พจจจตร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. ปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑ

2. ปรพบปรคงโลโกขผลจตภพณฑฑ

3. ทนาการตลาดออนไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 451 / 818



PS65017035 : ทดองเทททยวโดยชชมชน ศสนยฑเรทยนรสลนวมตวมถท..นครชชมโมเดล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยเขขามาชชวยเพพพอลดขพจนตอนและเวลาในการเขขาถถงทรพพยากรทชองเทยพยว

ใชของคฑความรลขทางวจทยาศาสตรฑและเทคโนโลยยมาเพพพอเพจพมมลลคชา ควบคคมคคณภาพ และลดของ

เสยยจากกระบวนการผลจต

ใชขสพพอออนไลนฑ (website facebook IG Tiktok) เขขามาชชวยในการโปรโมทการทชองเทยพยวและ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนนวพตวจถย นครชคมโมเดล

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวนวพตวจถย เปปนการพพฒนาการทชองเทยพยวโดยชคมชนเพพพอใหขเกจด

กจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ โดยแบชงเปปนฐานกจจกรรม ไดขแกช ชมทะเลหมอกบน

ยอดเขาโปกโลขน,บชอเกลพอสองพยพนของ,เรพพองเลชาของคอกาแฟนครชคม,สารแหชงความสคขจาก

โกโกขนครชคม,คนอยลชกพบปปาผขายขอมสย(Eco-print) และภลมจปปญญาทของถจพน(จพกสาน/ไมขกวาด/

ตคบกตาจากเปลพอกขขาวโพด/กระยาสารท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.นครชคม อ.นครไทย จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวโดยชคมชนนครชคม (http://www.nakornchum.com)

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวและทยพพพกสนาหรพบนพกทชองเทยพยวใหขตอบสนองตชอความตของการ สะอาด 

ปลอดภพย และถลกหลพกสคขอนามพย ตอบสนองตชอคนทคกเพศและวพย  สชงเสรจมใหขเกจดการแปรรลป

ผลผลจตในชคมชนแทนการขายในรลปแบบของผลผลจตทางการเกษตรเพพพอการเพจพมมลลคชา อาทจ 

กาแฟ โกโกข  งานจพกสานจากไมขไผช ไมขกวาดดอกหญขา การยขอมผขาจากสยธรรมชาตจ  รวมถถงการ

สรขางสรรคฑกจจกรรมสนาหรพบนพกทชองเทยพยวจากวพตถคดจบทยพมยในชคมชน โดยจพดเปปนฐานการเรยยนรลข

เพพพอสชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวโดยชคมชน ประกอบดขวย 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 1 นครแหชงหคบเขา...ภลเขาโปกโลขนตพจงผงาด 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 2 บชอเกลพอสองพยพนของ มรดกจากผพนดจน 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 3 เรพพองเลชาของคอกาแฟนครชคม (กาแฟ) 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 4 รวมสารแหชงความสคขจากโกโกขนครชคม (โกโกข) 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 5 คนอยลชกพบปปา ผขายขอมสยธรรมชาตจ (Eco-print) 

ฐานการเรยยนรลขทยพ 6 ผลผลจตจากภลมจปปญญา (จพกสาน/ไมขกวาดดอกหญขา/ตคบกตาจากเปลพอกขขาว

โพด/กระยาสารท ซถพงฐานการเรยยนรลขทพจงหมดนยจจะเปปนการสรขางองคฑความรลข กระบวนการผลจต

และแปรรลปผลจตภพณฑฑตพจงแตชตขนนนจาจนถถงปลายนนจาเพพพอใหขไดขออกมาเปปนผลจตภพณฑฑชคมชนเพพพอ

จนาหนชายสรขางรายไดขใหขเกจดกพบประชาชนในชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 25,523

หนขา 452 / 818



PS65013370 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลบลานมชง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลบขานมคง

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลบขานมคง

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลบขานมคง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวตนาบลบขานมคง

รายละเอทยด : สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวภายในตนาบลบขานมคงและนนาเทคโนโลยยมา

ประยคกตฑใชขใหขทพนสมพย เพพพอใหขคนภายนอกไดขรลขจพกตนาบลบขานมคงมากยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บขานมคง อ.เนจนมะปราง จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวภายในตนาบลบขานมคงและนนาเทคโนโลยยมาประยคกตฑใชขใหขทพน

สมพย โดยการจพดทนาเพจ Facebook ขถจน ทนาการโปรโมทการทชองเทยพยว สชงเสรจมกจจกรรมภายใน

ชคมชนเพพพอใหขคนภายนอกไดขรลขจพกตนาบลบขานมคงมากยจพงขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 453 / 818



PS65003568 : นวดแผนไทยเพชทอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยทางดขานสพพอดจจจทพลเพพพอทนาการตลาดและประชาสพมพพนธฑ

การใชขเทคโนโลยยในการออกแบบตราสพญลพกษณฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวดแผนเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : การพพฒนาระบบการใหขบรจการทางสาธารณสคขผชานระบบออนไลนฑ เพพพออนานวย

ความสะดวกในการรพกษาโรคโดยสคขสพมผพสและการกดลงบนรชางกายอยชางมยระบบ และเปปน

การรพกษาโรคหรพอบรรเทาอาการของโรค โดยมยบรจการไดขแกช การนวดแผนไทย การนวดเทขา

เพพพอสคขภาพ การประคบสมคนไพรและการอบไอนนจาสมคนไพร รวมไปถถงการใหขคนาแนะนนาและ

ปรถกษาการรพกษาดขานการแพทยฑแผนไทย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บขานคลอง อ.เมพองพจษณคโลก จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รพ.สต.บขานคลอง

ออนไลนฑ : นวดแผนไทยเพพพอสคขภาพ รพ.สต.บขานคลอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment – กลคชมลลกคขาสชวนใหญชเปปนกลคชมผลขปปวยทยพตของไดขรพบการรพกษาเฉพาะทางทยพ

ถลกสชงมาจากโรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบลบขานคลอง กลคชมทยพตของไดขรพบการรพกษา/บนาบพด

ดขวยวจธยทางแพทยฑแผนไทย กลคชมทยพมยปปญหาดขานสคขภาพ เชชน ออฟฟปศซจนโดม  หรพอกลคชมผลขทยพไมช

สามารถรพกษาดขวยการแพทยฑแผนปปจจคบพน นอกจากนยจกพเปปนกลคชมผลขสลงอายคทยพอาศพยอยลชในชคมชน

และกลคชมพนพกงานออฟฟปศไมชจนากพดอายคและจนากพดเพศทยพมยปปญหาเรพพองอาการปวดเมพพอยและตของ

การนวดผชอนคลาย  

Customer Relationships – มยการบรจการทยพตอบสนองความตของการของผลขใชขบรจการวชา

สามารถรพกษาไดขจรจง หรพอบรรเทาอาการใหขลดลงไดข มยการตจดตามผลอาการของลลกคขาเพพพอ

การรพกษาอยชางตชอเนพพอง

Channels – มยการประชาสพมพพนธฑผชานทาง Facebook ศลนยฑสชงเสรจมสคขภาพแพทยฑแผนไทย 

รพ.สต.บขานคลอง การรพบจองคจวผชานทางเบอรฑโทรศพพทฑและการเขขามาจองดขวยตพวเองทยพศลนยฑ

สชงเสรจมสคขภาพแพทยฑแผนไทย รพ.สต.บขานคลองและการบอกกพนปากตชอปากของคนในชคมชน  

Value Propositions – มยการบรจการทยพไดขมาตรฐานและการรพกษาทยพหลากหลายไดขแกช ยา

สมคนไพร การนวดเพพพอการรพกษาเฉพาะจคด การประคบสมคนไพร การอบไอนนจา รวมทพจงการใหขคนา

ปรถกษาในการรพกษาเฉพาะจคด นอกจากนยจการบรจการยพงตพจงอยลชในชคมชนทนาใหขสามารถเขขาถถงและ

สะดวกสบายในการเขขารพบการรพกษา มยผลลพพธฑหลพงการรพกษาทยพเหพนผลจรจง ตอบสนองความ

ตของการของลลกคขาไดขอยชางตรงจคด ใชขเครพพองมพอทยพมยมาตรฐานและบคคลากรมยความเชยพยวชาญ

เปปนผลขใหขบรจการแกชลลกคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 244,500

หนขา 454 / 818



PS65004080 : บลานเจลาจมน จมนทรฑเจลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชข Social media เพพพอเพจพมชชองทางในการนนาเสนอใหขกพบลลกคขา

เทคโนโลยยสารสนเทศ การพพฒนาระบบการจองออนไลนฑ

การออกแบบแพพคเกจในการจพดกจจกรรมใหมช

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงเรยยนรลขบขานเจขาจพน จพนทรฑเจขา

รายละเอทยด : แพคเกจบรจการทชองเทยพยวเรยยนรลขวพฒนธรรมทของถจพน พรขอมกจจกรรม แบบหนถพง

วพนและครถพงวพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.วพดจพนทรฑ อ.เมพองพจษณคโลก จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.สนารวจขขอมลลรายละเอยยดวพตถคดจบผลจตภพณฑฑในชคมชน2.เขยยนแผนModelธครกจจ

วจเคราะหฑSWOT3.การออกแบบแพพคเกจกจจกรรมออกแบบพพฒนาระบบการจองออนไลนฑและ

ทดลองการใชขงาน4.ผลจตสพพอประชาสพมพพนธฑ 5.จพดบลทแนะนนาตามตลาดนพดในชคมชนหขางสรรพ

สจนคขาและนนาสพพอทยพผลจตมาประชาสพมพพนธฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 455 / 818



PS65053129 : โครงการการเพมทมมสลคดาผลมตภมณฑฑและบรมการทดองเทททยวโดยชชมชนตนาบลสมอแขเพชทอพมฒนา

คชณภาพชทวมตประชาชนบนฐานอมตลมกษณฑทลองถมทนภายใตล BCG โมเดล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑโปรแกรมทพวรฑ

เทคโนโลยยดขานดจจจทพล

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวเชจงเกษตรบนฐาน BCG โมเดล

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวเชจงเกษตรบนฐาน BCG โมเดล ทยพจะพานพกทชองเทยพยวไดข

ศถกษาเรยยนรลขเกยพยวกพบการทนาเกษตรอจนทรยยฑของชาวตนาบลสมอแข เพพพอใหขไดขผลผลจตทยพปลอด

สารเคมย และมยกจจกรรมตชางๆใหขรชวมสนคกโดยไมชสชงผลกระทบตชอสจพงแวดลขอม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.สมอแข อ.เมพองพจษณคโลก จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เสขนทางการทชองเทยพยวทยพเกจดจากการนนาทคนทางวพฒนธรรมและสจพงแวดลขอมในชคมชนมาสรขาง

มลลคชา โดยมคชงเนขนเสขนทางสยเขยยวเพพพอตอบสนองความตของการใหขกพบลลกคขาทยพตของการพพกผชอน

จากสพงคมเมพองและตของการเรยยนรลขวพฒนธรรมไท-ยวน รวมถถงการนนา Bio-Circular-Green 

Economy ในทนาเกษตรทฤษฎยใหมช โดยมยการประชาสพมพพนธฑบนชชองทางออนไลนฑและจพดบลธ

ประชาสพมพพนธฑโปรแกรมทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 11,980

หนขา 456 / 818



PS65012895 : ดาวบนดมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ เชชน ปปายไวนจล วจดจโอโปรโมทสถานทยพ

ใชขเทคโนโลยยชชวยในการขายผชานทางแพลตฟอรฑมออนไลนฑเพพพอความสะดวกและรวจเรพวใน

การสพพงซพจอสจนคขา

ใชขแอพพลจเคชพนในการเกพบขขอมลลของลลกคขา เชชน Line การเกพบขขอมลลลลกคขาเชจงลถก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑวพงเจขาเงาะ โฮมสเตยฑสวนฝปายฝน โฮมสเตยฑไรชภลแสงดาว

รายละเอทยด : บรจการบขานพพกหลพงละ 1,500บาท เขขาพพกไดข 1-3 ทชาน/หลพงละ 2,500บาท เขขา

พพกไดข 5-10 ทชาน บรจการทยพพพกแบบเหมาคพนละ 2,500บาท เขขาพพกไดข 5-10 ทชาน/เหมาคพนละ 

2,500บาท เขขาพพกไดข 10-15 ทชาน บรจการกางเตพนทฑ 400บาท นนาเตพนทฑมาเองเกพบคชาบรจการ 

100บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.ดจนทอง อ.วพงทอง จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กนาหนดราคาใหขเหมาะสมกพบการบรจการและกลคชมลลกคขา ในสชวนของการตจดตชอผชานแพลตฟอรฑ

มออนไลนฑนพจนสามารถตจดตชอผชานทาง Facebook Line TikTok Instagram Youtude 

Website และอพพนๆ ทยพสามารถเขขาถถงลลกคขาไดขงชาย ซถพงจะสชงเสรจมการขายรวมไปถถงการโปรโม

ทโฆษณาผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ และเพจพมโอกาสใหขมยผลขมาใชขบรจการไดขมากขถจน ในสชวนของรลป

แบบการใหขบรจการแบบออฟไลนฑนพจน สามารถตจดตชอผชานทางการบอกเลชาผชานคนในชคมชนและ

หรพอตนาบลใกลขเคยยง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 457 / 818



PS65004198 : One day trip  ตนาบลวมงทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอประเภทกระจายเสยยงและแพรชภาพ

เทคโนโลยยสารสนเทศ

การใชขสพพอสพงคมออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : One day trip ตนาบลวพงทอง

รายละเอทยด : ใชขสพพอสพงคมออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวภายในตนาบลวพงทอง 

อนาเภอวพงทอง จพงหวพดพจษณคโลก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.วพงทอง อ.วพงทอง จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Onedaytripตนาบลวพงทองคพอการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวภายในอนาเภอวพงทองใหขเปปนทยพรลขจพก

มากขถจนภายใตขกรอบแนวความคจด"วพงทองใกลขนจดเดยยวเทยพยวไดขทคกวพนไมชตของรอเทศกาล"

โดยไดขคพดเลพอกสถานทยพทชองเทยพยวรขานอาหารและบรจการตชางๆ จพดทนาเปปนเสขนทางการทชองเทยพยว 

ในรลปแบบของสพพอเปปนภาพทยพสวยงามและเรพพองราวประกอบ เพพพจอใหขขขอมลลทยพเปปนปปจจคบพนกระตคขน

ความสนใจใหขแกชนพกทชองเทยพยวอยชางสอดคลของกพบวจถยชยวจตและความนจยม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 458 / 818



PS65012719 : นนนาตกไผดสททอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาการโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวผชาน Platform Online Facebook

จพดทนา QR Code แสดงแหลชงทชองเทยพยวนนจาตกไผชสยทอง

จพดทนา Content เกยพยวกพบการทชองเทยพยวใหขนชาสนใจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกไผชสยทอง

รายละเอทยด : ยกระดพบแหลชงทชองเทยพยวชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพก โดยสรขางโปรแกรมการทชองเทยพยว

ใหขมยความทพนสมพย โดยการมยสชวนรชวมของคนในชคมชน มยการนนาเทคโนโลยยสารสนเทศมาใชขใน

จคดหมายปลายทาง เชชน การนนาเสนอขขอมลลของนนจาตกไผชสยทองผชาน QR Code และสรขาง 

Fanpage ในแตชละแพลตฟอรฑม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.วพงนกแอชน อ.วพงทอง จ.พจษณคโลก

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ในปจจคบพนธครกจจทองเทยพยวเปนธครกจจทยพมยการเตจบโตสลง จถงเปปนสจพงสนาคพญทยพจะมาการสชงเสรจม

และสนพบสนคนเพพพอยกระดพบแหลชงทชองเทยพยวชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพก โดยสรขางโปรแกรมการทชองเทยพยว

ใหขมยความทพนสมพย โดยการมยสชวนรชวมของคนในชคมชน มยการนนาเทคโนโลยยสารสนเทศมาใชขในจคด

หมายปลายทาง เชชน การนนาเสนอขขอมลลของนนจาตกไผชสยทองผชาน QR Code และสรขาง Fanpage 

ในแตชละแพลตฟอรฑม การสรขาง map แผนการทชองเทยพยวใหขดลนชาสนใจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 459 / 818



PS65018112 : การพมฒนาและสนมบสนชนการทดองเทททยวเชมงนมเวศ และสชขภาพ แบบเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมจพดตพจง ธนาคารตขนกลขาโฮมสเตยฑบขานพค เขพม

นวพตกรรมการบรจหารจพดการขยะ ในสถานทยพทชองเทยพยวโฮมสเตยฑ มยการแยกประเภทของขยะ

แตชละชนจด

เทคโนโลยยในการโปรโมทผลจตภพณฑฑในสพพอออนไลนฑใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑบขานพค เขพม

รายละเอทยด : โฮมสเตยฑบขานพค เขพมเปปนสถานทยพตกปลา เหมาะสนาหรพบคนรพกการตกปลา สถาน

ทยพพพกอาศพยทยพเรยยบงชาย เปปนวจถยชยวจตของคนในทของถจพน และมยกจจกรรมใหขนพกทชองเทยพยวไดขเลพอก

ทนามากมาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

ต.แกชงกระจาน อ.แกชงกระจาน จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาและสนพบสนคนการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ และสคขภาพ แบบเศรษฐกจจBCG เกจดขถจนจาก

ปปญหาเรพพองชาวประมงบขานพค เขพมเรจพมหาปลาไมชพอเลยจยงสมาชจกในครอบครพว จถงเลพงเหพนถถงการ

พพฒนาการทชองเทยพยวโฮมสเตยฑบขานพค เขพมสรขางรายไดขใหขครอบครพวเพจพมจากเดจม นพพนคพอโฮมสเต

ยฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 460 / 818



PS65027444 : การพมฒนาและสนมบสนชนอาหารเพชทอสชขภาพและสมนคลา OTOP แบบเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ตลขอบพลพงงานแสงอาทจตยฑ

เครพพองปปพ นของแหขง

พพฒนากระบวนการผลจต เพพพอยพดอายคและถนอมวพตถคดจบ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑชารขอนสมคนไพร

รายละเอทยด : เปปนเครพพองดพพมเพพพอสคขภาพทยพเปปนทางเลพอกทยพดย ซถพงมยคคณสมบพตจชชวยลดไขมพนใน

เลพอด ลดความดพน แกขกระหายนนจาไดขดย บนารคงเยพพอหคขมหพวใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

ต.วพงจพนทรฑ อ.แกชงกระจาน จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ชารขอนสมคนไพร ผลจตจากสมคนไพรทยพมยอยลชในตนาบล เชชน กระเจยจยบกพบพคทราจยน/ไทย เปปนเครพพอง

ดพพมเพพพอสคขภาพทยพเปปนทางเลพอกทยพดย ซถพงมยคคณสมบพตจชชวยลดไขมพนในเลพอด ลดความดพน แกข

กระหายนนจาไดขดย บนารคงเยพพอหคขมหพวใจ เปปนตขน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 461 / 818



PS65025823 : การพมฒนาและสนมบสนชนการทดองเทททยวเชมงเกษตรและสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยมาโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว

ใชขเทคโนโลยยสรขางเพจการทชองเทยพยวเชจงเกษตรวจถยชคมชนหขวยแมชเพรยยง

ใชขเทคโนโลยยทนาสพอออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรและสคขภาพ

รายละเอทยด : 1. บรจการดขานการทชองเทยพยวเชจงเกษตร2. บรจการดขานอาหาร3. บรจการดขาน

สคขภาพ (การนวดไทยเพพพอสคขภาพ)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

ต.หขวยแมชเพรยยง อ.แกชงกระจาน จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จากการประชคมรชวมกพบองคฑการบรจหารสชวนตนาบลหขวยแมชเพรยยง พบวชาประชาชนในชคมชนของ

ตนาบล หขวยแมชเพรยยงมยรายไดขนขอย ซถพงตนาบลหขวยแมชเพรยยงอยลชในโครงการพระราชดนารจมยขขอ

จนากพดในการพพฒนา และเสขนทางหชางไกลจากตพวเมพอง ทนาใหขคนรลขจพกนขอยและการพพฒนาแหลชง

ทชองเทยพยวนขอย โดยชคมชนเนขนทนาอาชยพเกษตรกรเปปนสชวนใหญช เพราะดจนเหมาะแกชการปลลก

ทคเรยยน เงาะ และพพชผลทางการเกษตรอพพนๆ เมพพอเกพบเกยพยวผลผลจตกพนนาไปจนาหนชายแกชพชอคขาคน

กลางทนาใหขถลกกดราคา จถงตของการพพฒนาสจนคขาทางการเกษตรของชคมชน ใหขมยราคาดยขถจนและ

เปปนทยพตของการของตลาดและนนาสจนคขามาจพดจนาหนชาย เพพพอเพจพมราคาสจนคขาและพพฒนา

ผลจตภพณฑฑในชคมชน อยกทพจงประชาชนบางสชวนออกจากพพจนทยพไปทนางานนอกพพจนทยพ เพพพอหารายไดข

เลยจยงครอบครพว เนพพองจากไมชมยงานทนาและรายไดขไมชเพยยงพอตชอคชาใชขจชาย การประกอบอาชยพ

เกษตรกรขายผลผลจตไดขแคชตามฤดลกาล จถงตของพพฒนาสนพบสนคนใหขกพบชคมชนมยรายไดขเพจพมมาก

ขถจน

     องคฑการบรจหารสชวนตนาบลหขวยแมชเพรยยง จถงมยความตของการใหขคณะวจทยาศาสตรฑและ

เทคโนโลยย มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย ดนาเนจนการพพฒนาสนพบสนคนการทชองเทยพยวเชจงเกษตร 

สคขภาพ และสจนคขา OTOP เพพพอเพจพมรายไดขและสรขางอาชยพใหขกพบหมลชบขานหขวยแมชเพรยยง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 462 / 818



PS65027900 : การพมฒนาการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาชชองทางการบรจการหรพอสพพอประชาสพมพพนธฑ เพพพอประชาสพมพพนธฑ ในรลปแบบออนไลนฑ/

สพพอโซเชยยล

ชชองทางการประชาสพมพพนธฑ

สพพอ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวทพบคาง

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยว One Day Trip- ไหวขพระขอพรจากวพดสวนสพนตจ ชม

ประตจมากรรมปลนปปจ นเอกลพกษณฑของจพงหวพดเพชรบครย- ไหวขพระขอพรสพกการะพระบรม

สารยรจกธาตค เยยพยมชมตขนโพธจดทรงปลลกของพระบาทสมเดพจพระเจขาอยลชหพวรพชกาลทยพ 9 ชมสวน

สมคนไพรหลากหลายชนจด รวมถถงขถจนไปชมพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

ต.ทพบคาง อ.เขายขอย จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมกลคชมนพกทชองเทยพยวภาคกลาง และอาศพยอยลชในชคมชน 

ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 16 – 30  ปปขถจนไป 

- Costomer Relationships – มยการทนาแบบสอบถาม และการนนาเสนอเรพพองราวเกยพยวกพบวพด 

ประวพตจศาสตรฑทราวดย รวมถถงฟารฑมชะมดเชพด อยกทพจงยพงรวมถถงการแชรฑคลจปประชาสพมพพนธฑไปใหข

ลลกคขาชม

Channels – จพดจนาหนชายผชาน Facebook U2T Thap Khang Phetchaburi PBRU และ 

Social media  ศลนยฑการเรยยนรลขการเลยจยงชะมดเชพด

- Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอไดขความสคขจากการเยยพยมชมความสวย

งามงามของวพด ไดขชมศจลปะทของถจพนของจพงหวพดเพชรบครยและชพพนชมโบราณวพตถค อยกทพจงยพงไดข

ความรลขในเรพพองการเลยจยงชะมดเชพด และไดขสคขภาพทยพดยจากการดพพมกาแฟไขชะมด

- Key Activities - การแนะนนาวพด โบราณวพตถคทางประวพตจศาสตรฑทราวดย การสพกการะ ไหวข

พระขอพรตามวพดตชางๆ อยกทพจงยพงศถกษาเรยยนรลขการเลยจยงชะมด และการผลจตกาแฟไขชะมด การ

ชงกาแฟจากไขชะมด รวมถถงการทนาการประชาสพมพพนธฑ

- Key Resources – ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย วพดในชคมชน โบราณวพตถค กาแฟ

ไขชะมด  และอคปกรณฑและทพกษะในการประชาสพมพพนธฑ

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในการบรจการ วพด แหลชงการ

เรยยนรลขการเลยจยงชะมดเชพด เทศบาล สนานพกงานทชองเทยพยวจพงหวพด สนานพกงานพพฒนาชคมชนเขา

ยขอย และเกษตรอนาเภอ รวมไปถถงมหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 463 / 818



PS65009977 : สมบปะรดกวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การคพดแยกสพบปะรด

การกวน

การปรพบปรคงรสชาตจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพบปะรดกวน

รายละเอทยด : สพบปะรดกวน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.กลพดหลวง อ.ทชายาง จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตสพบปะรดกวน ออกแบบบรรจคภพณฑฑ วางแผนการตลาดทพพงแบบออนไลนฑและตลาดขายตรง 

จพดจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 90,000

หนขา 464 / 818



PS65025996 : การพมฒนาและสนมบสนชนการทดองเทททยวเชมงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Packaging Design,โบรฑชพวรฑ คคณภาพและมาตรฐาน

อบรมอยคอมเมจรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตร โคกหนองนาโมเดล

รายละเอทยด : เพคเกจทชองเทยพยว คนละ450 บาทประกอบดขวย 1.อาหารกลางวพน 1 มพจอ2.

อาหารวชาง 1 มพจอ3.บรรยายเกษตรทฤษฎยใหมชโคกหนองนาโมเดล4.แนะนนาผลจตภพณฑฑทยพไดขจาก

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบครย

ต.ทชาไมขรวก อ.ทชายาง จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนธครกจจใหขบรจการเรพพองแหลชงทชองเทยพยวเชจงการเกษตรและการสชงเสรจมผลจตผลทางการ

เกษตรและการแปรรลปสมคนไพรเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลทชาไมขรวกโดยเปปนการ

เพจพมมลลคชาใหขกพบสจนคขาของชคมชนเนขนเรพพองพพชผพกอจนทรยยฑ Organic และพพชสมคนไพรทยพมยสชวนทนาใหข

ดยตชอสคขภาพมยกจจกรรมนวดแผนไทยเขขามาสชวนชชวยในเรพพองของการสรขางอาชยพสรขางรายไดขใหข

กพบชคมชนทของถจพนและใหขเกจดการเรยยนรลขและรพบรลขการใชขทรพพยากรธรรมชาตจอยชางมยคคณคชาใหขไดข

ประโยชนฑสลงสคดทานฐานการเรยยนรลขตชางๆทยพเกจดจากการทชองเทยพยวเชจงเกษตรอจนทรยยฑทฤษฎยใหมช

ประยคกตฑสลชเขขานาโมเดลในพพจนทยพตนาบลทชาไมขรวก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 465 / 818



PS65017849 : พมฒนาเสลนทางทดองเทททยวทดาแลง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พจกพดแผนทยพตามมาตรฐานGoogleMyMapใชขประกอบการเดจนทางในตนาบลทชาแลง

เสขนทางทชองเทยพยวตอบโจทยฑของนพกทชองเทยพยวดขวยแผนทยพเสขนทางการทชองเทยพยว และประชา

สพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑและออฟไลนฑ

Internet

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลทชาแลง

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวและเศรษฐกจจเชจงสรขางสรรคฑดขวยการบลรณาการ

ยคทธศาสตรฑการทชองเทยพยวของจพงหวพดและชคมชนจากเรพพองราวขขอมลลประวพตจศาสตรฑ/ตนานาน

เรพพองเลชาสชงเสรจมการทชองเทยพยวฐานชคมชนทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอมตลอดจนสชงเสรจมการ

เรยยนรลขอพตลพกษณฑทของถจพนเมพองเพชรบครย และพพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวในตนาบลทชาแลงใหขเกจด

ความนชาสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.ทชาแลง อ.ทชายาง จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.thalang.go.th/homepage

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เสขนทางการทชองเทยพยวภายในตนาบลทชาแลงมยลงพจกพดแผนทยพตามมาตรฐาน Google My Map ทยพ

คนานวนเสขนทางดขวยระบบ AI เพพพอใชขประกอบการเดจนทางในตนาบลทชาแลง มคชงตอบโจทยฑของนพก

ทชองเทยพยว/นพกเดจนทางดขวยแผนทยพเสขนทางการทชองเทยพยวอพตลพกษณฑทของถจพนเมพองเพชรบครย และ

ประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑและออฟไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 466 / 818



PS65014161 : เสลนทางทดองเทททยวตนาบลไรดมะชาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนา Google maps มาใชขกนาหนดพจกพดและวจเคราะหฑเสขนทางในพพจนทยพ

การสรขางเพจ facebook และ QR Code

การใชขโปรแกรมออกแบบเสขนทางทชองเทยพยวและทนาวยดยโอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงเกษตร

รายละเอทยด : เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลไรชมะขาม เนขนการทชองเทยพยวเชจงเกษตร เนพพองจากมย

แหลชงเรยยนรลข วจถยชยวจต และแนวทางการทนาเกษตรทยพนขอมนนาเศรษฐกจจพอเพยยงทยพประสบความ

สนาเรพจในระดพบประเทศ นอกจากจะไดขความรลขแลขวยพงมยของฝากจากผลจตภพณฑฑแปรรลปของ

ตาลโตนดและขขาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.ไรชมะขาม อ.บขานลาด จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑจพงหวพด อบต.ไรชมะขาม และงานออกรขานประจนาปป

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลไรชมะขาม จพงหวพดเพชรบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เสขนทางทชองเทยพยวตนาบลไรชมะขาม "ทชพองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลไรชมะขาม" ไดขออกแบบใหขมยการ

คขนหาสถานทยพและขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยว ดขวยเทคโนโลยย  Google maps มยการจพดทนาแผชนพพบ

เสขนทางทชองเทยพยว และทนาสพพอวยดยโอแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว มยการประชาสพมพพนธฑทพจงรลป

แบบออฟไลนฑ และออนไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 467 / 818



PS65013239 : สดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลสมอพลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กนาหนดจคดดขวยระบบ AI เชพพอมโยง google map

การสรขางเพจ facebook และ QR Code

การใชขโปรแกรมออกแบบเสขนทางทชองเทยพยวและทนาวยดยโอ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตนาบลสมอพลพอแหลชงเรยยนรลขทางประวพตจศาสตรฑ

รายละเอทยด : ตนาบลสมอพลพอเปปนตนาบลทยพอยลชใกลขตพวเมพองเพชรบครย มยแหลชงประวพตจศาสตรฑ

สมพยเกชาแกช เเละมยวพดตชางๆ ทยพสรขางขถจนตพจงแตชสมพยอยคธยา มยเรพพองราวทางประวพตจศาสตรฑทยพ

สนาคพญเกจดขถจนมากมาย ควรคชากพบการศถกษาเรยยนรลข และอนครพกษฑไวขใหขคนรคชนหลพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.สมอพลพอ อ.บขานลาด จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑจพงหวพด อบต.สมอพลพอ และงานประจนาปปตชางๆ

ออนไลนฑ : แหลชงเรยยนรลขทางประวพตจศาสตรฑ ตนาบลสมอพลพอ/นนจาพรจกเสวย BY U2T

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สถานทยพทชองเทยพยวตนาบลสมอพลพอ "ตนาบลสมอพลพอแหลชงเรยยนรลขทางประวพตจศาสตรฑ" ไดขมยการสชง

เสรจมการทชองเทยพยวโดยจพดใหขมยการคขนหาสถานทยพและขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวดขวยเทคโนโลยย 

Google maps มยการทนาเสขนทางทชองเทยพยวและทนาสพพอวยดยโอแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวสนาคพญๆ 

ของตนาบลประชาสพมพพนธฑทพจงรลปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 468 / 818



PS65015411 : เสลนทางทดองเทททยวของตนาบลหนองกระเจวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาโปรแกรม " One Day Trips @ Nongkrajed " เพพพอเรยยนรลขวจถยชยวจตเชจงเกษตร 

ภลมจปปญญาทของถจพน ผชานการ Workshop

วางแผนการการทนา Digital Marketing ผชานนพกทชองเทยพยวหรพอผลขทยพสนใจโดยตรง ตรงผชาน 

Social Media เชชน Facebook Page

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวของตนาบลหนองกระเจพด ([Saver Package] One 

Day Trips @ Nongkrajed)

รายละเอทยด : แพพคเกจราคาประหยพด (สคดคคขม!!) วพนเดยฑทรจป ทชองเทยพยวชมวจถยชยวจตเชจงเกษตร 

ในตนาบลหนองกระเจพด อนาเภอบขานลาด  จพงหวพดเพชรบครย  โดยเรยยนรลขวจถยชยวจตเชจงเกษตร 

วพฒนธรรม ภลมจปปญญาทของถจพน จากการทนา Workshop ตชาง ๆ  เชชน  การทนาเกษตรอจนทรยยฑ 

การทนานนจาตาลโตนด การทนาอาหารพพจนบขาน  เปปนตขน  กชอนนพกทชองเทยพยวเดจนทางกลพบ แวะ

นมพสการพระ ณ วพดชชอทชวง  ซถพงเปปนวพดทยพสรขางมากวชา 100 ปป  และมยการสวดทนตฑทยพมยทนานองทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.หนองกระเจพด อ.บขานลาด จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : ๑ Day Trip at Nongkrajed

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจสนาหรพบเสขนทางทชองเทยพยวของตนาบลหนองกระเจพดเพพพอสรขางคคณคชาสรขางอาชยพใหขกพบ

ชาวบขานในตนาบลหนองกระเจพด  อนาเภอบขานลาด  จพงหวพดเพชรบครย  และพพฒนาแหลชงทชองเทยพยว

ในตนาบลโดยสรขางแผนทยพการทชองเทยพยวเชจงเกษตรเพพพอสชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวใน

ชคมชน  และนนาไปประชาสพมพพนธฑ ณ สถานทยพตชาง ๆ  เชชน  สนานพกงานทชองเทยพยวจพงหวพด  จคดพพกรถ  

หรพอบลท แสดงสจนคขาตชาง ๆ  และชชองทางออนไลนฑ เปปนตขน โดยจพดทนาเปปนแพคเกจหรพอโปรแกรม

ทชองเทยพยว "OneDayTrips@Nongkrajed" เพพพอเรยยนรลขวจถยชยวจตเชจงเกษตร เทยพยวชมวจถยชยวจต

วพฒนธรรมของชาวบขานในชคมชนตนาบลหนองกระเจพดการทนาเกษตรอจนทรยยฑ   และ ภลมจปปญญา

ทของถจพนผชานการ Workshop อาทจเชชน การทนานนจาตาลโตนดการทนา/ชจมอาหารพพจนเมพอง (เชชน 

แกงโตนดแกงลลกตนาลถง ฯลฯ)

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 469 / 818



PS65017806 : การพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวฐานชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การลงพจกพดแผนทยพตามมาตรฐานGoogleMyMapใชขประกอบการเดจนทางในตนาบลตอบ

โจทยฑของนพกทชองเทยพยวในการหาขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยวดขวยเทคโนโลยย Google Map

คลจปวยดยโอ/แผนทยพเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนบขานแหลม

QR code

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวชคมชนบขานแหลม

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวภายในตนาบลบขานแหลมอนาเภอบขานแหลมจพงหวพด

เพชรบครยซถพงไดขมยลงพจกพดแผนทยพตามมาตรฐานGoogleMapใชขประกอบการเดจนทางไปยพงทยพ

ตชางๆ ในตนาบลบขานแหลม สรขางจคดเดชนการทชองเทยพยวทยพสพมผพสวจถยชยวจตขาวนาเกลพอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.บขานแหลม อ.บขานแหลม จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สหกรณฑการเกษตรเกลพอทะเลไทย

ออนไลนฑ : สหกรณฑการเกษตรเกลพอทะเลไทยเพชรบครย จนากพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวและเศรษฐกจจเชจงสรขางสรรคฑ ดขวยการบลรณาการยคทธศาสตรฑการ

ทชองเทยพยวของจพงหวพดและชคมชน การพพฒนาสพพอในลปแบบตชางๆจากเรพพองราว/ขขอมลลประวพตจ

ศาสตรฑ/ตนานานเรพพองเลชาโดยใชขมาตรฐาน Google My Map กนาหนดพจกพดและวจเคราะหฑเสขนทาง

ดขวยระบบ AI และพพฒนาเสขนทางทชองเทยพยวในตนาบลบขานแหลมจากวจถยชยวจตขาวนาเกลพอเพพพอ

สรขางจคดเดชนและความนชาสนใจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 470 / 818



PS65015102 : เขาหลวง เพชรบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนาการตลาดออนไลนฑ

บรจการรถรพบ-สชง รขานคขาสวพสดจการ อาหารและเครพพองดพพม

มาตรฐานความสะอาด สะดวก ปลอดภพย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการและสจพงอนานวยความสะดวก เขาหลวงเพชรบครย

รายละเอทยด : 1. รขานคขาสวพสดจการ2. บรจการรถรพบสชง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.ธงชพย อ.เมพองเพชรบครย จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลคชมลลกคขา: นพกทชองเทยพยวชาวตชางชาตจ, นพกทชองเทยพยวชาวไทย

ชชองทาง: ออฟไลนฑ

ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา: บรจการลลกคขาเปปนกพนเอง

กจจกรรมหลพก: เพจพมมาตรฐานสจนคขาและบรจการ, สชงเสรจมการสรขางอาชยพใหขกพบคนในชคมชน

โครงสรขางตขนทคน: ตขนทคนการผลจตสจนคขา/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 32,000

หนขา 471 / 818



PS65021788 : เสลนทางทดองเทททยวตนาบลหนองโสน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวดขวยการใชข GPS ในการชยจจคดทชองเทยพยวอยชางชพดเจนและ

ปลอดภพย มยการเดจนทางดขวยวจถยดพจงเดจมดขวยการลชองแพ

นนาเสนอชมพล ชสายพพนธคฑพพจนเมพองทยพเปปนสจนคขาประจนาตนาบล ดขวยการนนาเสนอผชานสพพอออนไลนฑ 

แนะนนาผลผลจตดขวยเทคโนโลยยสารสนเทศทยพใหขความรลขเพพพอประกอบกพบแผนการทชองเทยพยวใหขดล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวในทของถจพน

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยว ชมสวนชมพล ช ชมวพดตชางๆ และแหลชงภลมจปปญญาชาวบขานใน

ตนาบลหนองโสน  มยการจพดทรจปในการทชองเทยพยว แบบ 2 วพน 1 คพน และ แบบ 3 วพน 2 คพน เพพพอใหข

นพกทชองเทยพยวไดขเลพอกเทยพยวชมไดขตามตของการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศจลปากร

ต.หนองโสน อ.เมพองเพชรบครย จ.เพชรบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เราจะทนาการสนารวจแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลโดยจะเกพบขขอมลล ดพงนยจ

-แหลชงทชองเทยพยวตามธรรมชาตจ เชชน การลชองแพ สวนผลไมข

-แหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม เชชน การเทยพยวชมวพด  การนพพงรขานทยพแสดงถถงภลมจปปญญาชาว

บขาน

โดยจะแนะนนาแหลชงทชองเทยพยวตชางๆ นนาเสนอในรลปแบบแผชนพพบ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 472 / 818



PS65022385 : กลชดมชชมชนคนรมกษฑปฟา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจกระจายขชาวขชอมลลทางอจนเตอรฑเนพต

สพพอสพงคมออนไลนฑ

ใบปลจวโปรโมท

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พายเรพอลชองแกชงตามหาแมงกระพรคน

รายละเอทยด : เพลจดเพลจนกพบการเลชนนนจาตามอพธยาศพย ลชองเรพอยามบชายใหขอาหารปลาทยพ

ศาลาพพกสนานพกสงฆฑ ศถกษาผยเสพจอหายากหลากหลายชนจดและนกนานาชนจด ตามรจมฝปพ งนนจาเขพก 

และพบแมงกระพรคนนนจาจพด ตามฤดลกาล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.หนองแมชนา อ.เขาคขอ จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การจพดหาเงจนทคนมาพพฒนาและปรพบปรคงภลมจทพศนฑพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวการตลาดและอพพนๆใน

การบรจหารกจจการใหมชรวมทพจงยพงใชชเพพพอกนาหนดการปฏจบพตจงานในอนาคต

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 473 / 818



PS65021471 : บบงสามพมน 2

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพลดตชอๆกพนทพจงในพพจนทยพและพพจนทยพใกลขเคยยง

พพฒนา Packaging Design , คคณภาพและมาตรฐานของบรรจคภพณฑฑ

อบรมอยคอมเมจรฑซ Page Facebook , Marketplace , Shopee และ Line Platform

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : CHANIKA

รายละเอทยด : สบลชมะขามผสมนนจาผถจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บถงสามพพน อ.บถงสามพพน จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

(๑) แผนระยะสพจน :กลยคทธฑบรจหารความสพมพพนธฑกพบลลกคขา คพอ สรขางการรพบรลขการมยอยลชของแบรนดฑ

ใหขเผยแพรชหลายยจพงขถจน การจพดกจจกรรมสรขางความพถงพอใจใหขลลกคขาทดลองใชขผลจตภพณฑฑ (๒)  

แผนระยะกลาง :กลยคทธฑผลจตภพณฑฑสบลช คพอการพพฒนาสบลชกขอนใหขมยขนาดเลพกเพพพอใหขราคาถลกลง

เปปนลดเวลาในการตพดสจนใจซพจอ : กลยคทธฑบรรจคภพณฑฑ พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขสามารถนนาเสนอ

เรพพองราวของชคมชนเพพพอสรขางเอกลพกษณฑของผลจตภพณฑฑ (๓) แผนระยะยาว กลยคทธฑชชองทางจพด

จนาหนชาย จพดจนาหนชายในชชองทางออนไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 1,365

หนขา 474 / 818



PS65012031 : การทดองเทททยวในตนาบลตะเบาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เวพบไซตฑออนไลนฑ

เครพพองมพออคปกรณฑ

ระบบบรจการพาชมสถานทยพ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวและการบรจการในชคมชน

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวและการบรจการในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.ตะเบาะ อ.เมพองเพชรบลรณฑ จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สชงเสรจมการทชองเทยพยวเพพพอเพจพมรายไดขใหขชคมชนเพพพอโปรโมทสถานทยพตชางๆในชคมชนใหขสามารถ

เขขาถถงแหชงทชองเทยพยวไดขงชายผชานเวพบไซตฑการทชองเทยพยวในตนาบลไดขอยชางสะดวกไดขรพบบรจการทยพดย

และสนพบสนคนสชงเสรจมผลจตภพณฑฑของชาวบขานในตนาบลใหขมยรายไดขมากขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 475 / 818



PS65009629 : เทชททยวพชนนถมทน นชดงซมทนกมน ขลาวแลง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

canva

โดรนในการเกพบภาพ

facebook lazada shopee

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพจเกจทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน สพมผพสธรรมชาตจ ทยพspฟารฑมสเตยฑ

รายละเอทยด : Start Day 1  Check in ทยพ SP ฟารฑมสเตยฑ โดยมยแพคเกจอาหารพพจนถจพน ทยพ

สามารถรพบประทานไดขทคกวพย ขถจนไปดลดาวทยพลานชมดาว ทพจงดาวบนฟปา และดาวบนดจน สพมผพส

เสขนทางธรรมชาตจปปาชคมชน ชมสวนคะเชนรพมยฑดนาเนจนรอยตามเศรษฐกจจพอเพยยงร.9

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.นาปปา อ.เมพองเพชรบลรณฑ จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขายแพคเกจการทชองเทยพยวของชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพกและพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวใหมชจากความ

หลากหลายทางชยวภาพและวพฒนธรรม และระบบบรจหารสถานทยพทชองเทยพยว โดยการนนา

เทคโนโลยยดจจจทพลมาชชวยทของถจพนสรขางเนพจอหาการทชองเทยพยว ตลอดจนบรจหารจพดการเสขนทาง 

เพพพอสรขางมลลคชาทางเศรษฐกจจใหขกพบชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 476 / 818



PS65014646 : การยกระดมบการใหลบรมการดลานการสดงเสรมมสชขภาพผสลสสงอายชตนาบลนนนารลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวจเคราะหฑคคณภาพนนจาในกระบวนการผลจต

การวจเคราะหฑโภชนาการขนมจยน

กระบวนการทนาขนมจยนแหขง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขนมจยนบชอนนจารขอนกถพงสนาเรพจรลป

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑเสขนขนมจยนแบบแหขงทยพพรขอมรพบประทานดขวยการตขมในนนจารขอน 

3-5 นาทย พรขอมดขวยนนจายาขนมจยนแบบพรขอมรพบประทาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.นนจารขอน อ.เมพองเพชรบลรณฑ จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เขตพพจนทยพชคมชนตนาบลนนจารขอย (โรงเรยยนผลขสลงอายค)

โมเดลธครกจจศลนยฑสชงเรจมสคขภาพผลขสลงอายคตนาบลนนจารขอน

ทยพมาของการบรจการ

องคฑความรลขดขานการดลแลผลขสลงอายคและกจจกรรมการบนาบพดสคขภาพผลขสลงอายค

บรจการ

การบรจการดขานการดลแลและการสชงเสรจมสคขภาพผลขสลงอายค

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 477 / 818



PS65021525 : ระบบนนาทางสสดแหลดงทดองเทททยวเชมงธรณทวมทยาและแหลดงผลมตสมนคลาชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขเกยพยวกพบพจกพดทางภลมจศาสตรฑ

การจพดการฐานขขอมลลระบบภลมจศาสตรฑ

สรขางระบบฐานขขอมลลเพพพอเชพพอมโยงกพบ API ของระบบนนาทางเพพพอแนะนนาสนาหรพบนพกทชองเทยพยว

และบคคคลตชางพพจนทยพทยพเดจนทางเขขามาในตนาบลภลนนจาหยด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ระบบสารสนเทศสนาหรพบแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวและแหลชงผลจต

สจนคขาชคมชน

รายละเอทยด : ทของทะเลดถกดนาบรรพฑ ภลนนจาหยด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเพชรบลรณฑ

ต.ภลนนจาหยด อ.วจเชยยรบครย จ.เพชรบลรณฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เชพพอมโยงลจจงคฑจาก อบต.ภลนนจาหยยด

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100086038834567

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลภลนนจาหยด ไดขคขนพบแหลชงธรณยวจทยาทยพสนาคพญคพอ การพบซากฟอสซจลดถกดนาบรรพฑ อายค 

240 ลขานปปยคคเพอรฑเมยพยนตชอเนพพอง พบซากสพตวฑและปะการพงดถกดนาบรรพฑหลากหลายชนจด ถพอ

เปปนแหลชงเรยยนรลขและพพฒนาเปปนแหลชงทชองเทยพยว ตลอดจนสรขางอาชยพเสรจมใหขแกชคนในชคมชน 

แตชในปปจจคบพนยพงไมชเปปนทยพรลขจพกอยชางแพรชหลาย ผลขจพดทนาจถงคจดทนาโครงการระบบนนาทางสลชแหลชง

ทชองเทยพยวเชจงธรณยวจทยา และแหลชงผลจตภพณฑฑชคมชน เพพพอใหขงชายตชอการเขขาถถงเสขนทางการทชอง

เทยพยวในตนาบลภลนนจาหยด พรขอมทพจงแนะนนาผลจตภพณฑฑชคมชนและแหลชงทชองเทยพยววพฒนธรรมอพพนๆใหข

เปปนทยพรลขจพกอยกดขวย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 478 / 818



PS65004427 : ทดองเทททยวชชมชน ตนาบลเหมชองหมลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาสพพอประชาสพมพพนธฑบน Platform Online

จพดทนาโปรแกรมการทชองเทยพยวโดยมยแผนการทชองเทยพยวใหขเลพอก

จพดทนาโปรโมชพพน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชน ตนาบลเหมพองหมขอ

รายละเอทยด : จพดโปรแกรมการทชองเทยพยวของตนาบลเหมพองหมขอ เทยพยวแบบฟปน กจนของอรชอย 

ตามรอยวพฒนธรรม ชมมหพศจรรยฑธรรมชาตจ โดยมยแผนการทชองเทยพยวแบบแพกเกจเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.เหมพองหมขอ อ.เมพองแพรช จ.แพรช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนคคณ ช

ออนไลนฑ : URU2T ตนาบลเหมพองหมขอ อนาเภอเมพองแพรช จพงหวพดแพรช

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาแผนสชงเสรจมการทชองเทยพยว1แผนทนาปฎจทจนทชองเทยพยวประจนาปปโดยใหขสอดคลของกพบวจถยชยวจต 

วพฒนธรรมประเพณยทของถจพน จพดกจจกรรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวภายในชคมชน จพดทนาเพจประชา

สพมพพนธฑโดยผชานทาง โรงแรม รขานอาหาร รขานกาแฟ ในพพจนทยพจพงหวพดแพรช

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 32,000

หนขา 479 / 818



PS65005333 : โครงการการพมฒนาดลานการบรมการการทดองเทททยว ในพชนนทททตนาบลบลานเตาปสน อนาเภอสอง 

จมงหวมดแพรด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบสพพอในการขยายชชองทางในการตจดตชอ เชชน QR Code

ประชาสพมพพนธฑผชานสพพออจนเตอรฑเนพตออนไลนฑ เชชน Facebook, Instagram, TilTok, Line

การตพดตชอ ถชายทนาวจดยทพศนฑ เพพพอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศอชางเกพบนนจาแมชสอง,กระเปปาผขาดขนมพอ

รายละเอทยด : อชางเกพบนนจาแมชสองเปปนแหลชงกพกเกพบนนจาเพพพอการเกษตรสนาหรพบการเพาะปลลก

เพพพออคปโภค บรจโภค และเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจใหขบคคคลทพพวไปกระเปปาผขาดขนมพอ 

เปปนผลจตภพณฑฑทางดขานหพตถกรรม สชงเสรจมทพกษะ และการสรขางงานสรขางอาชยพใหขกพบชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.เตาปลน อ.สอง จ.แพรช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจการทชองเทยพยวเชจงนจเวศอชางเกพบนนจาแมชสอง มยวพตถคประสงคฑเพพพอประชาสพมพพนธฑแหลชง

ทชองเทยพยวในตนาบลเตาปลนและสชงเสรจมใหขแหลชงทชองเทยพยวเปปนทยพรลขจพกมากขถจนโดยเชจญชวนนพกทชอง

เทยพยวทพจงในและนอกพพจนทยพเขขามาเยยพยมชมสถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ ในตนาบลเตาปลน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 480 / 818



PS65052188 : การยกระดมบผลมตภมณฑฑชชมชน สสดการพมฒนาชชมชนทททยมทงยชน ตนาบลบลานกลาง อนาเภอสอง จมงหวมด

แพรด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงบรรจคภพณฑฑใหขดลทพนสมพยและสวยงามมากขถจนเพพพอเพจพมมลลคชาสจนคขา

การเพจพมชชองทางการจพดจนาหนชายผชานทางสพพอออนไลนฑ

ออกแบบและปรพบปรคงผลจตภพณฑฑใหขดลทพนสมพยนชาใชขงาน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑปปจ นฝคปนขยจเลพพอย

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑปปจ นฝคปนขยจเลพพอย เปปนการรวมกลคชมกพนของชาวบขานทยพมยฝปมพอดขานการ

แกะสลพกและปปจ นฝคปนขยจเลพพอย เปปนการนนาเศษไมขเหลพอใชขมาสรขางสรรคฑผลงานเพพพอเพจพมมลลคชาใหข

กพบตพวผลจตภพณฑฑ มยทพจงกรอบรลปแกะสลพก รลปปปจ นพระภจกษคชพพอดพง เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.บขานกลาง อ.สอง จ.แพรช

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เขขาไปพพฒนาในสชวนของบรรจคภพณฑฑและการขยายชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขาใหขมยความ

หลากหลายมากขถจน รวมถถงการเขขาไปชชวยเพจพมทพกษะการทนาชชองทางจพดจนาหนชายของกลคชม

วจสาหกจจใหขมยความทพนสมพยกขาวหนขา เชชน\การไลฟฟสดผชานเพจ Facebook และเพจพมมลลคชาของ

สจนคขาใหขไดข 30-50%

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 90,000

หนขา 481 / 818



PS65012726 : การพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวทางธรรมชาตมในตนาบลกมลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอ social media ในการโฆษณา/ประชาสพมพพนธฑ

การใชขโปรแกรม Canvas และ Photoshop มาพพฒนาในเรพพองของการทนาสพพอเชชนโบรชพวรฑ 

หรพอ โปสเตอรฑประชาสพมพพนธฑ

การใชขเทคโนโลยย QR CODE

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพเสขนทางเดจนธรรมชาตจ

รายละเอทยด : เปปนแผนทยพแสดงเสขนทางทยพสามารถเดจนภายในเสขนทางเดจนธรรมชาตจ พรขอม

กพบพจกพดตชางๆบนแผนทยพวชาแตชละจคดมยอะไรทยพนชาสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.กมลา อ.กะทลข จ.ภลเกพต

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจเกยพยวขของกพบการใหขบรจการขขอมลลเสขนทางธรรมชาตจและสจพงทยพนชาสนใจ เชชน เสขนทาง 

ความเปปนมา ใหขกพบกลคชมนพกทชองเทยพยว กลคชมคนหนคชมสาว กลคชมครอบครพว กลคชมเพพพอน โดยเลพอกไดข

วชาตของการเดจนดลธรรมชาตจดขวยตนเองหรพอตของการบรจการนนาทางการทชองเทยพยวเสรจม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 482 / 818



PS65009840 : โครงการมหาวมทยาลมยสสดตนาบล (U2T) ตนาบลเชมงทะเล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจของเสขนทางสนาหรพบการขาย

เสขนทางการทชองเทยพยว 2 เสขนทางโดยชคมชน และActivity จากทของถจพน เชชน ชมภลวจว ทนาขขาวยนา 

สรขางสรรคฑงานศจลปะเพขนทฑวชาวลวดลายไทย

ปปายจคดเชพคอจนสถานทยพทชองเทยพยวโดยชคมชน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวบางเทา-เชจงทะเล

รายละเอทยด : การนนาของดยของเดชนในชคมชนทพจงวจถยชยวจตและผลจตภพณฑฑมานนาเสนอเปปนทรจ

ปทชองเทยพยวโดยชคมชน half day trip ซถพงมย 3 เสขนทางในการใหขบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.เชจงทะเล อ.ถลาง จ.ภลเกพต

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชน U2Tบางเทา-เชจงทะเล

ออนไลนฑ : University to tambon Cherngtalay Project

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนบางเทา-เชจงทะเล โดยจะเปปนรลปแบบทพวรฑชคมชน ชม

วจถยชยวจตและกจจกรรมในพพจนทยพ เพพพอสรขางรายไดขแบบหมคนเวยยนในชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 13,500

หนขา 483 / 818



PS65019395 : ความทรงจนาภสเกวต

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขการผลจตจากเรซจพน ซถพงเปปนพลาสตจกทยพมยความยพดหยคชนสลง ทนความรขอน และสามารถปรพบ

เปลยพยนรลปแบบไดขงชาย

เพจพมมลลคชาใหขกพบของทยพระลถก ดขวยการผลจตจากเรซจพน เพพพอสรขางจคดขายใหขกพบสจนคขา

ใชขชชองทางการสพพอสารออนไลนฑ เพพพอใชขในการประชาสพมพพนธฑ และจพดจนาหนชายสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Phuket Memo

รายละเอทยด : สจนคขาของทยพระลถกบพนทถกความทรงจนาจากจพงหวพดภลเกพต โดยผลจตภพณฑฑทนาจาก

เรซจพน และมยการผสมผสานความเปปนภลเกพต เชชน รลปตถกชจโนโปรตคกยส เศษลายผขาพพจนเมพอง เปปน

ตขน ซถพงสจนคขาจะมยใหขเลพอกหลากหลาย คพอ1. แมชเหลพกตจดตลขเยพน2. พวงกคญแจ3. จานรองแกขว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 2 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏภลเกพต

ต.ตลาดเหนพอ อ.เมพองภลเกพต จ.ภลเกพต

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : .

ออนไลนฑ : U2T_ตนาบลตลาดเหนพอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Business Model Canvas - Phuket Memo

1. Value Proposition

- เปปนของทยพระลถกสนาหรพบการเดจนทางทชองเทยพยว

- มยความหลากหลายของผลจตภพณฑฑ

- มยความสวยงาม

- มยสชวนชชวยในการเผยแพรชศจลปะ วพฒนธรรม และสถาปปตยกรรมทของถจพน

- มยความเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะพพจนทยพ

2. Customer Segment

- กลคชมนพกทชองเทยพยว

- บคคคลทพพวไป เพศหญจง

3. Channels

- Facebook

- Instagram

- ถนนคนเดจนหลาดใหญช

- สถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ

4. Customer Relationships

- ใสชใจความตของการของลลกคขา

5. Revenue Stream

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 484 / 818



PS65021364 : การสรลางเสรมมสชขภาพและการยกระดมบคชณภาพชทวมตของกลชดมผสลทอเสชทอกก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใหขความรลขในการสรขางเสรจมสคขภาพและการปปองกพนโรคและภพยทางสคขภาพจากการทนา

งาน

การใหขคพดกรองทางสคขภาพเบพจองตขน

การทนากจจกรรมการสรขางเสรจมสคขภาพ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสรขางเสรจมสคขภาพและการยกระดพบคคณภาพชยวจตของกลคชมผลขทอ

เสพพอกก ดขวยการปปองกพนโรคและภพยสคขภาพจากการทนางานของกลคชมผลขทอเสพพอกก

รายละเอทยด : การสรขางเสรจมสคขภาพเบพจองตขนและการปปองกพนโรคและภพยทางสคขภาพเพพพอ

การยกระดพบคคณภาพชยวจตในสมาชจกกลคชมทอเสพพอกกและกลคชมเครพอขชายสมาชจกกลคชมทอเสพพอกก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาสารคาม

ต.เขวาใหญช อ.กพนทรวจชพย จ.มหาสารคาม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การทนากจจกรรมในกลคชมสมาชจกเพพพอการสรขางเสรจมสคขภาพ โดยเนขนการมยสคขภาพทยพดย 

ไมชเจพบปปวย

ออนไลนฑ : เปปนการดนาเนจนงานทยพไมชใชชกจจกรรมการขาย แตชเปปนกจจกรรมทยพทนาใหขเกจดการดนาเนจน

งานของกลคชมผลขทอเสพพอกกในการดลแลสคขภาพตนเองไดข ภายในเวลา 1 เดพอน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ใหขความรลขถถงสถานการณฑโรคจากการประกอบอาชยพของกลคชมผลขทอเสพพอกก

นนาเสนอแนวทางในการปปองกพนโรคจากการประกอบอาชยพ

แนะนนาและสาธจตวจธยการการสรขางเสรจมสคขภาพของผลขประกอบอาชยพทอเสพพอกกอกสถานการณฑ

กลคชมผลขทอเสพพอกกและเครพอขชายในชคมชน

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 43,200

หนขา 485 / 818



PS65019655 : การสดงเสรมมการทดองเทดททยววมถทชชมชนดอนเงมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขการสรขางเสขนทางการทชองเทยพยว

นวพตกรรมการในการพพฒนาบรรจคภพณฑฑของสจนคขาของฝาก เชชน จากเสพพอกกใหขทพนสมพย ตอบ

โจทยฑตชอความตของการของลลกคขาทคกชชวงวพยในยคคปปจจคบพน

เทคโนโลยย การสรขางสพพอออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมดอนเงจน

รายละเอทยด : สชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชน เชจงวพฒนธรรวพดปปาหนองชาด และการสชงเเสรจม

ใหขเปปนรขานของฝาก ขายผลจตภพณฑฑชคมชน ใหขกพบนพกทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ดอนเงจน อ.เชยยงยพน จ.มหาสารคาม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชนบขานโนนสลงนขอย/รขานคขาวพดปปาหนองชาด

ออนไลนฑ : U2T for BCG Don Ngoen

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนพพฒนาแหลชงการทชองเทยพยว วจถยชคมชนเปปนการทชองเทยพยวทยพสชงเสรจมพพฒนาและสนพบสนคน

ชคมชนในดขานการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและและอนครพกษฑตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพนใหขเปปน

แหลชงการเรยยนรลขในดขานอาชยพในชคมชน เชชน การทนาขขาวเขยยบ การทอเสพพอ การทนาดอกไมข เพพพอ

บลชาพระสงคฑและยพงมยการทชองเทยพยวทางศาสนา เปปนตขน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,500

หนขา 486 / 818



PS65009202 : การแปรรสปผลมตภมณฑฑสมชนไพรโพนทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.นวพตกรรมสรขางแบรนดฑพรขอมแพพคเกจจจจงใหขมยความนชาสนใจ

องคฑความรข ล ขการสชงเสรจมการขาย การตลาดและการ สรขางสรรคฑสจนคขาใหขเปปนรลปแบบใหมช

2.นวพตกรรมการออกแบบสจนคขาจากสมคนไพรใหขทพนสมพยและเปปนทยพตของการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Aroka spa phontong

รายละเอทยด : เปปนสจนคขาดขานสคขภาพดขวยปราชญฑชาวบขานทยพนนาสมคนไพรมาแปรรลปใหขเปปนลลก

ประคบ ยาหมชองและยานวดสมคนไพร จพดชคดเปปนสจนคขาชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โพนทอง อ.เชยยงยพน จ.มหาสารคาม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชนโพนทอง

ออนไลนฑ : U2T Phontong

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สคขภาพเปปนสจพงสนาคพญในการดนาเนจนชยวจต ชคมชนซถพงมยปราชญฑชาวบขาน ทยพสามารถชชวยใหขสคขภาพ

รชางกายแขพงแรง เชชน การนวดสมคนไพร การนวดแผนโบราณ การทนาลลกประคบและการอบ

สมคนไพรทยพเปปนภลมจปปญญาของชาวบขาน เพพพอใหขชคมชนเกจดรายไดขหมคนเวยยนในทของถจพนและเกจด

อาชยพพรขอมกพบเปปนการประชาสพมพพนธฑ ใหขตนาบลเกจดชพพอเสยยงในดขานสคขภาพเพจพมขถจน ใชขไดขทพจง

เพศชายและเพศหญจงเหมาะสมกพบชชวงอายค 16-45 ปปในการใชขลลกประคบสชวนมากจะพบในภาค

ตะวพนออกเปปนสชวนมาก

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 487 / 818



PS65011916 : COLA KKU X  ตนาบลโนนแดง อนาเภอบรบชอ จมงหวมดมหาสารคาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข Customer Engagement Model

ใชข Business Model Canvas

ใชข SWOT analysis

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชแตงโม

รายละเอทยด : กลคชมเกษตรกรตนาบลโนนแดงมยการทนาการเกษตรแตงโมทพจงหมด 7 หมลช และจะ

มยการนนาแตงโมมาแปรรลปเปปนสบลช ซถพงแตงโมนพจนมยคคณสมบพตจชชวยลดความมพนบนผจวหนขา เพจพม

ความชคชมชพจนใหขแกชผจว และลดอาการอพกเสบบวมแดง อยกทพจงยพงอคดมไปดขวยวจตามจนเอชชวยบนารคง

ผจวพรรณ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.โนนแดง อ.บรบพอ จ.มหาสารคาม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลโนนแดง อนาเภอบรบพอ จพงหวพดมหาสารคาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลโนนแดง ผลผลจตทางการเกษตรแตงโม นพจนเปปนอพตลพกษณฑของตนาบล คณะผลขทนางาน

โครงการ U2T for BCG ผลพกดพนใหขเกจดนนามาตชอยอดโดยการแปรรลปเพพพอเพจพมมลลคชา อยชางไรกพ

ตามแตงโมนพจนสามารถเกพบเกยพยวไดขในชชวงเดพอนธพนวาคมเทชานพจน จถงทนาใหขแตงโมมยผลผลจต

จนานวนมาก ทนาใหขราคาของผลผลจตทางการเกษตรดพงกลชาวลดลง ทางองคฑการบรจหารสชวน

ตนาบลโนนแดงไดขมยงบประมาณในการสชงเสรจมการแปรรลปผลจตภพณฑฑ โดยการนนาแตงโมมาแปร

รลปเปปนสบลชเพพพอสชงเสรจมใหขเกษตรกรมยรายไดขเพจพมขถจน อยกทพจงโครงการฯ ยพงพพฒนาในสชวนของการ

ตลาดและบรรจคภพณฑฑ เพพพอรพบรองยอดการขายในอนาคต 

ทางกลคชมผลขผลจตจถงไดขวางแผนการตลาด เชชน จพดจนาหนชายตลาดในชคมชน รขานขายของฝาก 

ขยายฐานลลกคขาในพพจนทยพใกลขเคยยง เพจพมชชองทางการขายในแพลตฟอรฑมออนไลนฑ โดยสบลชแตงโม

นพจนเปปนผลจตภพณฑฑใหมชของตนาบลโนนแดง ดพงนพจนผลขผลจตจถงมยการวางแผนการผลจตเปปนลพอต โดย 

1 ลพอต  มยสบลชทพจงหมด 300 กขอน ใชขตขนทคนตขนทคนอยลชทยพประมาณ 4,830 บาท + บรรจคภพณฑฑ 390 

บาท = 5,220 บาท โดยสบลช 1 กขอน มยตขนทคนอยลชทยพประมาณ 17 บาท ขายราคา 35 บาท ไดขกนาไร 

17.60 บาท / 1 กขอน (กนาไรประมาณ 50%) ถขายอดขายอยลชทยพ 150 กขอน จะไดขเงจน 5,250 บาท ซถพง

คพนทคนภายในยอดขาย 150 กขอน ดพงนพจน ยอดขายสบลช 300 กขอน จะไดขกนาไรเทชาตขนทคน ซถพงทางผลข

ผลจตคาดการณฑยอดขายวชา 1 เดพอนจะสามารถขายไดข 50 กขอน ดพงนพจนจคดคคขมทคนของการ

จนาหนชายสบลชแตงโมคพอระยะเวลา 3 เดพอน

ทพจงนยจจะมยการวางแผนการขายในอนาคตหลพงจากพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขไดขมาตรฐาน, มยความนชา

สนใจ, สามารถเกพบรพกษาไดขนานขถจน และสรขางโลโกขผลจตภพณฑฑ โดยมยการวางแผนเพจพมมลลคชาของ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,250

หนขา 488 / 818



PS65009646 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวเมชองสามธรรมตนาบลคนาชะอท (ธรรมะ ธรรมชาตม วมฒนธรรม)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

facebook

tiktok

youtube

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวแดนสามธรรมตนาบลคนาชะอย

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวตนาบลคนาชะอย วพด นนจาตก อชางเกพบนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.คนาชะอย อ.คนาชะอย จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมทของถจพนในชคมชคนใหขเปปนทยพรลขจพก และนชาสนใจเพพพอดถงดลดนพก

ทชองเทยพยวใหขเดจนทางมาเทยพยวในชคมชนมากขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 31,455

หนขา 489 / 818



PS65006427 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑไมลกวาดจากขวดพลาสตมกตนาบลคนาบก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรมทางคอมพจวเตอรฑหรพอแอพพจเคชพพนในการออกแบบโลโกข

การเพจพมชชองทางการจนาหนชายทางออนไลนฑ

การพพฒนาขวดพลาสตจกมาแปรรลปเปปนไมขกวาดรยไซเคจล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไมขกวาดรยไซเคจล

รายละเอทยด : ไมขกวาดรยไซเคจลทยพมยความหนาแขพงแรง ทนทาน ไมชผคพพงงชาย กวาดสะอาด ทนามา

จากขวดพลาสตจกทยพนนากลพบมาใชขใหมช ลดปรจมาณขยะ ใชขทรพพยากรใหขคคขมคชา ลดโลกรขอน 

สามารถใชขทดแทนไมขกวาดทางมะพรขาวไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนครพนม

ต.คนาบก อ.คนาชะอย จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ไมขกวาดรยไซเคจลทยพทนามาจากขวดพลาสตจกทยพ อบต.คนาบก ไดขมยการรพบซพจอขยะในชคมชนทคกๆเดพอน 

ทนาใหขมยขวดพลาสตจกจนานวนมาก มยการแปรรลปนนากลพบมาใชขใหมช พพฒนาออกแบบเปปนไมขกวาดรย

ไซเคจล ชชวยลดปรจมาณขยะใชขทรพพยากรทยพคคขมคชา ซถพงเปปนไมขกวาดรยไซเคจลทยพมยความแขพงแรง ทน

ทาน มยความหนาไมชพพงงชาย ใชขงานไดขจรจง ใชขทนแทนไมขกวาดทางมะพรขาว ลลกคขาสามารถสพพงผลจต

สจนคขาไดขตามความตของการ และมยชชองทางจนาหนชายทยพหลากหลายใหขลลกคขาเขขาถถงไดขงชาย กลคชม

ลลกคขาเปปาหมายเปปนคนทยพอาศพยอยลชในทคกภาค ทพจงเพศชายและเพศหญจง ทยพมยอายค 18ปปขถจนไป อยลชใน

วพยรคชน วพยทนางาน ผลขสลงวพย กลคชมนพกทชองเทยพยวผลขทยพมาเยพอนจพงหวพดมคกดาหาร ทยพมยความสนใจในงาน

ฝปมพอ งานประดจษฐฑ เพพพอนนาไมขกวาดรยไซเคจลไปใชขทนาความสะอาด ซพจอไปบรจจาคโรงเรยยน วพด สถาน

ทยพปฏจบพตจธรรม ใชขทดแทนไมขกวาดทางมะพรขาวไดขซถพงมยความทนทานไมชพพงงชาย   

       จพดจนาหนชายทพจง Offine และOnline โดยชชองทางOffine จนาหนชายทยพบขานทยพทนาการของกลคชมทยพ

ทนาไมขกวาด รขานคขาชคมชน รขานขายของฝาก รขานOTOPจพงหวพด และออกงานแสดงสจนคขาของ

หนชวยงานราชการตชางๆ สชวนชชองทางOnline มยFacebook Fan page, Line offcial และ Tik 

Tok  มยการใหขบรจการลลกคขาทยพดย สมนพาเสมอ เพพพอใหขลลกคขาเกจดความประทพบใจ มอบสจทธจพจเศษ

สนาหรพบลลกคขาทยพReviewบอกตชอมยสชวนลดในการซพจอครพจงตชอไปลด5% ลลกคขาทยพซพจอเยอะ หรพอซพจอไป

บรจจาคมยการโปรโมทใหขจะมยการลดราคาหรพอแถมสจนคขาใหขอยก เชชน 10แถม2  มยการแจขงโปรโมชพพน

อพพเดตสจนคขาใหมชๆใหขลลกคขารพบรลขผชานชชองทางOnline และรพบฟปงความคจดเหพน แกขไขปปญหาตชางๆ

ทยพลลกคขารายงาน

       ทรพพยากรในการผลจตไมขกวาดรยไซเคจลไดขแกช ขวดพลาสตจก ตะปล ลวด ทชอหรพอไมขทยพใชขเปปนดขาม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 490 / 818



PS65006283 : ทดองเทททยวธรรมชาตม วมถทบลานเหลดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยการสพพอสาร เรยยนเชจญวจทยากรมาใหขความรลขดขานการทชองเทยพยว รวมถถง

มพคคคเทศกฑทยพจะนนาพานพกทชองเทยพยวใหขเขขาถถงวพฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตจในพพจนทยพ

ใชขเทคโนโลยยเพพพอพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงการเกษตร เชชน การจพดทนาใบปลจว การทนา

คลจปนนาเสนอ เปปนตขน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวเชจงการเกษตร

รายละเอทยด : เปปนเสขนทางทชองเทยพยวเชจงการเกษตร ทยพนนาเอาทรพพยากรธรรมชาตจ 

ทรพพยากรวพฒนธรรม ประเพณย และภลมจปปญญาทของถจพนมาพพฒนาใหขเปปนเสขนทางทชองเทยพยวรลป

แบบใหมช เพพพอเหมาะแกชการทชองเทยพยวในปปจจคบพนใหขมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.บขานเหลชา อ.คนาชะอย จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ในปปจจคบพน อคตสาหกรรมการทชองเทยพยวภายในประเทศมยการเตจบโตอยชางรวดเรพว และมยแนวโนขม

เตจบโตอยชางตชอเนพพองหลพงจากเหตคการณฑโรคระบาด โควจด-19 ทนาใหขมยผลตชอการทชองเทยพยวใน

ประเทศ หรพอแหลชงทชองเทยพยวสนาคพญในพพจนทยพตชางๆของประเทศไทย

        การปลลกจจตสนานถกดขานการอนครพกษฑทรพพยากรธรรมชาตจ ทรพพยากรวพฒนธรรม ประเพณย 

และภลมจปปญญาทของถจพน  เพพพอกระตคขนเศรษฐกจจฐานรากใหขเขขมแขพง และสรขางความแขพงแรงใหขแกช

ชคมชนนพจน การทชองเทยพยวเชจงการเกษตรจถงเปปนปปจจพยสนาคพญประการหนถพงทยพทนาใหขระบบเศรษกจจ

ในชคมชนเตจบโต เกจดการจขางงาน การกระจายรายไดขสลชภาคธครกจจ และประชาชนในพพจนทยพ 

        เนพพองจากภลผาซานเปปนแหลชงทชองเทยพยวสนาคพญในตนาบลบขานเหลชา ซถพงเปปนพพจนทยพปปาชคมชน มย

ความอคดมสมบลรณฑไปดขวยพพนธคฑไมขนา ๆชนจด เชชน ผพกหวาน ดอกกระเจยยว หนชอไมข เหพดปปา เหพดไค 

และมยลนาหขวยขนาดไมชใหญชมากนพกแตชสามารถกพกนนจาตามธรรมชาตจไวขไดขตลอดฤดลหลายสาย 

สรขางความชคมชพพนใหขกพบพพจนดจนและผพนปปา รวมทพจงเปปนทยพอยลชอาศพยของสพตวฑนนจาและสพตวฑปปาประจนา

ทชองถจพนหลายชนจด ไดขแกช ปลานนจาจพดชนจดตชางๆ เกขง หมลชปปา ไกชปปา กระตชายปปา กบ เขยยด และอพพน ๆ

อยกมากมาย ทนาใหขชาวบขานสชวนใหญชประกอบอาชยพทนานา และคขาขายของปปาตามฤดลกาล

        อยชางไรกพตามการปรพบปรคงพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยว การบรจการ และสจพงอนานวยความ

สะดวก เพพพอรองรพบนพกทชองเทยพยวทยพมยแนวโนขมเพจพมสลงขถจนทคกปป จถงเปปนโอกาสทยพกชอใหขเกจดการพพมนา

เสขนทางทชองเทยพยวรลปแบบใหมชใหขเหมาะสมกพบความตของการของนพกทชองเทยพยว และเปปนทยพรลขจพกกพน

ใหขมากขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 491 / 818



PS65004144 : ทดองเทททยวตนาบลโพธมดไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนโพธจดไทร

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวชคมชนโดยใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ เชชน Canva, 

Adobe Photoshop เปปนตขน

การทนาการตลาดและขายสจนคขาผชานออนไลนฑ เชชน Facebook TikTok

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โพธจดไทรเมพองงาม

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม เชจงเกษตร และสยเขยยว เสขนทางการทชองเทยพยววจถย

ชยวจตสายนนจา ศถกษาวพฒนธรรม ผลจตภพณฑฑชคมชน และแหลชงธรรมชาตจ และทยพพพกโฮมสเตยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.โพธจดไทร อ.ดอนตาล จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปปจจคบพนการทชองเทยพยวเปปนอคตสาหกรรมภาคบรจการทยพมยบทบาทสนาคพญในระบบเศรษฐกจจของ

ประเทศไทย นอกจากจะสรขางรายไดขโดยมยมลลคชาเปปนอพนดพบหนถพงของการคขาบรจการรวมของ

ประเทศแลขว ยพงเปปนอคตสาหกรรมทยพกชอใหขเกจด ธครกจจตชอเนพพอง การทชองเทยพยวชคมชนตนาบลโพธจดไทร 

เปปนการทชองเทยพยวทยพคนานถงถถงความยพพงยพนของสจพงแวดลขอม สพงคม และวพฒนธรรมเพพพอใหขเกจดการ

เรยยนรลขแกชผลขมาเยพอน นพกทชองเทยพยวไดขเหพนถถงศจลปวพฒนธรรม ประเพณย วจถยชยวจตความเปปนอยลชของ

สมาชจกชคมชนทยพเปปนเอกลพกษณฑ ตนาบลโพธจดไทรเปปนตนาบลทยพมยวจถยชยวจตแบบชนบททยพมยวจถยชยวจตกพบสาย

นนจา อยลชตจดกพบแมชนนจาโขง มยประวพตจและความเปปนมา อยชางยาวนาน มยประเพณยและวพฒนธรรมแบบ

อยสานทยพยพงคงอนครพกษฑไวขทพจงตนาบลโพธจดไทรมยวพฒนธรรมประเพณยทของถจพน มยผลจตภพณฑฑชคมชน และ

แหลชงเรยยนรลขตชาง ๆ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 1,400

หนขา 492 / 818



PS65004847 : กระทงสาย ไหลประททป (กระจสล)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาเอาทชอ PVC เหลพอใชข มาประยคกตฑใชขในขบวนการผลจตไสขเทยยน

การนนาเศษเทยยนทยพใชขแลขวมาหลอมขถจนรลปใหมช เปปนเชพจอเพลจงจคดไฟ เพพพอลดปรจมาณขยะใน

ชคมชน

ใชขเทคโนโลยยในการทนาการตลาด ขาย สจนคขาแบบ online และoff-line ทพจงใน ประเทศและตชาง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระทงสาย ไหลประทยป (กะจลข)

รายละเอทยด : ถขวยภาชนะทยพใชขใสชเทยยน ทนาจากเยพพอไมขไผชเปปนพพชธรรมชาตจ 100% จถงสะอาด 

ปลอดภพย และสามารถยชอยสลายไดขเองตามธรรมชาตจ ไสขเทยยน ทนามาจากฝปายดขายดจบ นนามา

ชคบเทยยน เพพพอเปปนฉนวนเชพจอเพลจง สามารถหาวพตถคดจบไดขในชคมชนและพพจนทยพใกลขเคยยง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ศรยบคญเรพอง อ.เมพองมคกดาหาร จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วจถยชยวจตของชาวมคกดาหารมยความผลกพพนธคฑกพบแมชนนจาโขงมาเปปนเวลานานทนาใหขมยประเพณยและ

วพฒนธรรมเกยพยวกพบแมชนนจาโขงเปปนสชวนใหญช เชชน กฐจนลอยนนจา งานมคกดาหารสามพจภพ การลอย

กระทง ฯลฯ ทนาใหขมยการใชขกระทงสาย ไหลประทยบ (กะจลข) ตามความเชพพอของชาวมคกดาหารวชาการ

ไดขรชวมทนาบคญบลชาพญานาคและสจพงศพกดจดสจทธจด คลชบขานคลชเมพองเปรยยบเสมพอนการไดขอคทจศสชวนกคศล

ใหขกพบเจขากรรมนายเวร และขอขมาตชอแมชนนจาคงคา เพพพอแสดงความเคารพตชอสายนนจา สรขาง

จจตสนานถกและความหวงแหนแมชนนจาใหขลลกหลาน และเปปนความรชวมมพอรชวมใจของชาวบขานในชคมชน

ดขวย 

           ปปจจคบพนชคมชนศรยบคญเรพอง ไดขฟฟจ นฟลประเพณยลอยกระทงสายขถจนมา แตชยพงคงรพกษา

ประเพณยดพจงเดจมไวขโดยการนนาเอาพระพคทธศาสนาผสมผสานกพบภลมจปปญญาชาวบขานมา

ประยคกตฑใชข โดยการนนาเศษเทยยนทยพใชขแลขวมาหลอมขถจนรลปใหมช เปปนเชพจอเพลจงจคดไฟ เพพพอนนาลอย

ลงแมชนนจา ซถพงถพอวชาเปปนของศพกดจดสจทธจดและเปปนสจรจมงคลแกชผลขนนาไปลอย ทพจงนยจการจคดไฟถพอเปปน

ความเชพพอของชาวบขานและชคมชนศรยบคญเรพอง วชาแสงไฟจะสรขางความสวชางไสวใหขกพบชยวจตของ

ตน นอกจากใชขการบลชาตามประเพณยแลขว กระทงสาย ไหลประทยบ(กะจลข) ยพงสามารถนนามาใชขเปปน

ของตกแตชงบขานเพพพอความสวยงาม ฯลฯ  

           เพพพอเปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและสรขางกลคชมอาชยพการทนากระทงสาย 

ไหลประทยบ(กะจลข)  เปปนการสรขางงาน สรขางรายไดข สรขางอาชยพในชคมชน ใชขทรพพยากรเหลพอใชขใน

ชคมชนใหขเกจดประโยชนฑเพพพอเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจชคมชน และเสรจมสรขางความเขขมแขพงของ

ชคมชนสลชความยพพงยพนตชอไป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 493 / 818



PS65005569 : ภสวง เฮมบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การรพบออเดอรฑออนไลนฑ ผชานเพจ Facebook ,Tiktok, Shopee

คลจปแนะนนาผลจตภพณฑฑผชาน Youtube, Tiktok

การใหขขขอมลลผลจตภพณฑฑ ผชานเพจ Facebook ของผลจตภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขา

รายละเอทยด : ชชวยใหขผชอนคลาย ชชวยลดกลจพนอพบทยพเทขา ชชวยขจพดเซลลฑผจวทยพตายแลขว ชชวยบนารคง

ผจวทยพหยาบกรขานใหขอชอนนคชมชคมชพพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ภลวง อ.หนองสลง จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การวางแผนกลยคทธฑการตลาด 4P (Marketing Mix) 

สจนคขาหรพอผลจตภพณฑฑ (Product)

     เมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขาแบรนดฑ Phuwong Herb ชชวยใหขผชอนคลาย ชชวยลดกลจพนอพบทยพเทขา ชชวย

ขจพดเซลลฑผจวทยพตายแลขว ชชวยบนารคงผจวทยพหยาบกรขานใหขอชอนนคชมชคมชพพน ทยพมยสชวนผสมของหมากแห

นชงซถพงเปปนสมคนไพรพพจนบขานทยพหาไดขในทของถจพน นนามาบดเปปนผงแลขวอพดเปปนเมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขา

ราคา (Price)

     ในการตพจงราคาของผลจตภพณฑฑเมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขาแบรนดฑ Phuwong Herb กชอนอพพนจะ

พจจารณาถถงอจทธจพลของปปจจพยหลพก 3 ประการ ทยพมยสชวนสพมพพนธฑกพบการตพจงราคาและปปจจพยทยพมย

อจทธจพลตชอการพจจารณาการตพจงราคา มยรายละเอยยดดพงนยจตชอไปนยจ

       - ดขานตขนทคน ในการตพจงราคาเมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขาแบรนดฑ Phuwong Herb ตขนทคนหลพกในการ

ดนาเนจนธครกจจมาจากคชาวพสดคอคปกรณฑและตขนทคนจากวพตถคดจบหลพกในการทนาเมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขา 

เชชน หมากแหนชง เปปนตขน

     - ดขานความตของการ ในการตพจงราคาเมพดฟล ปแชชมพอแชชเทขาแบรนดฑ Phuwong Herb จะคนานถงถถง

ความตของการของลลกคขาในตลาด เพพพอราคาทยพตพจงไวขจะเปปนราคาทยพงชายตชอการเลพอกซพจอ

     - ดขานการแขชงขพน จากสภาพการแขชงขพนในตลาดปปจจคบพน ยพงมยการแขชงขพนและผลขจนาหนชาย

สจนคขาในรลปแบบเดยยวกพนคชอนขขางมาก จถงทนาใหขเกจดสชวนแบชงทางการตลาดนขอย เมพดฟล ปแชชมพอแชช

เทขาแบรนดฑ Phuwong Herb จถงสามารถตพจงราคาเหมาะสมกพบผลขซพจอทยพมยรายไดขในระดพบตนพาถถง

ระดพบกลาง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 494 / 818



PS65004485 : โครงการทดองเทททยวชชมชนยลวมถทดงหมส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. ใชขเทคโนโลยยและวจธยการในการดถงดลดนพกทชองเทยพยว ใหขเขขามาทชองเทยพยวในชคมชนใหขมากยจพงขถจน

1. ใชขเทคโนโลยยและนวพตกรรมในการสชงเสรจมการทชองเทยพยวและบรจการทพจงแบบ online 

และoff-line ทพจงในประเทศและตชางประเทศ

2. ใชขเทคโนโลยยนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยววจถยชคมชนและจคด Chek in ของผลจตภพณฑฑในชคมชน 

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนยลวจถยดงหมล

รายละเอทยด : เปปนการนนาเสนอวจถยชยวจตของชาวบขาน สรขางจคดเซพคอจน กจน เทยพยว เพพพอใหขนพกทชอง

เทยพยวไดขมาสพมผพสกพบบรรยากาศทยพแปลกใหมช พรขอมเรยยนรลขการสรขางผลจตภพณฑฑในชคมชน 

ผลจตภพณฑฑกลคชมแมชบขานในชคมชน สจนคขาเกษตรกรรมในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ดงหมล อ.หวขานใหญช จ.มคกดาหาร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลดงหมล ไดขรพบการคพดเลพอกจากวพฒนธรรมจพงหวพดมคกดาหาร ไดขคพดเลพอกใหขเปปนชคมชน

คคณธรรมตขนแบบ “เทยพยวชคมชน ยลวจถย” โดยนนาหลพกปรพชญาของเศรษฐกจจพอเพยยงขพบเคลพพอน

ดขวยพลพงบวร ดพงนพจนเราจถงมองเหพนโอกาส ในการปรพบปรคงในสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชน เพพพอใหข

เหมาะกพบการเผยแพรชทางชชองทางออนไลนฑเปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวใหขครอบคลคมทพจง

ดขานเศรษฐกจจสพงคม และสจพงแวดลขอม โดยการสรขางภาพลพกษณฑทยพดย ทนานคบนารคงรพกษา

วพฒนธรรม กระจายรายไดขการทชองเทยพยวใหขเกจดตลอดทพจงปป เชพพอมโยงสลชผลจตภพณฑฑสจนคขาทยพผลจต

ในชคมชน แหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ เปปนการนนาเสนอวจถยชยวจตของชาวบขาน สรขางจคดเชพคอจน 

กจน เทยพยว เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขมาสพมผพสกพบบรรยากาศทยพแปลกใหมช พรขอมเรยยนรลขวจถยชยวจตของ

คนในชคมชน นพกทชองเทยพยวไดขลองทนาผลจตภพณฑฑดขวยตพวเอง เกพบผลไมขตามฤดลกาลสดจากตขน 

เกพบผพกปลอดสารพจษ เนขนสชงมอบคคณคชาและการมยสชวนรชวมของนพกทชองเทยพยวและประชาชนใน

พพจนทยพ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 495 / 818



PS65011198 : โฮมสเตยฑ บลานหมวแมดสชรมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบสพพอประสพมพพนธฑ

การออกแบบโลโกและบรรจคภพณฑฑ

การใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑมาประยคกตฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : หของพพก 1หของ พพกไดข2ทชาน ราคา300.-ตชอคนหของขนาดใหญช พพกไดข4-4คน 

ราคา 300.-ตชอคน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงใหมช

ต.แมชอลคอ อ.ขคนยวม จ.แมชฮชองสอน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตชอปาก

ออนไลนฑ : หนขาเพล Facebook, IG, Twitter

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. พพนธมจตรหลพก (Key partners)

- จพงหวพดแมชฮชองสอน

- ม.ราชภพฏเชยยงใหมช วจทยาเขตแมชฮชองสอน

- อาจารยฑ/นพกวจจพย/บพณฑจต/ประชาชนในโครงการและพพจนทยพ ต.แมชอลคอ 

- หนชวยงานภาครพฐบาล เอกชน และภาคประชาชนในพพจนทยพ ต.แมชอลคอ

2. กจจกรรมหลพก (Key activities)

- พพฒนาระบบบรจหารจพดการโฮมสเตยฑ บขานหพวแมชสครจน โดยพพฒนาระบบบรจหารจพดการใหขเปปน

ระบบ เพพพอใหขเกจดเศรษฐกจจหมคนเวยยนในชคมชน

3. ทรพพยากรหลพก (Key resources)

- ขขอมลลพพจนทยพ ต.แมชอลคอ อ.ขคนยวม จ.แมชฮชองสอน

- องคฑความรลขจากภาครพฐ ภาคเอกชน ประชาชน และอาจารยฑ/นพกวจจพย

- ความรชวมมพอกพบหนชวยงานภาครพฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพพจนทยพ

- เทคโนโลยยและนวพตกรรมทยพเกยพยวขของกพบเศรษฐกจจ BCG ในดขานการผลจตและบรจการ

4. ตขนทคน (Costs) คชาจขาง/ คชาตอบแทน / คชาใชขสอย/ คชาวพสดคโครงการ

- งบประมาณจากโครงการ U2T for BCG + งบพพฒนาทของถชจน + งบพพฒนาจพดหงพดแมชฮชองสอน

5. คคณคชาหลพก (Value proposition)

- เปปนผลจตภพณฑฑทยพชชวยสชงเสรจมการปลลกพพชเกษตรอจนทรยยฑ

- ลดตขนทคนในการผลจตพพชในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 496 / 818



PS65027440 : ยาดมสมชนไพร บลานถนนาลอด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพพพอสรขางองคฑความรลขเรพพองการผลจตยาดมสมคนไพรใหขจกพบคนในชคมชน

"_"

"_"

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมสมคนไพร บขานถนจาลอด

รายละเอทยด : ยาดมสมคนไพรจพดอยลชในประเภท ยาสมคนไพรประจนาบขาน ใชขสลดดมบรรเทา

อาการวจงเวยยน หนขามพดตาลายเปปนหวพดคพด จมลกอชอนเพลยย มยวจธยทนาทยพงชาย หาสมคนไพรไดข

สะดวก สามารถทนาเปปนรายไดขเสรจมไดขยาดมสมคนไพรจะแตกตชางจากยาดม ทพพวไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงใหมช

ต.ถนจาลอด อ.ปางมะผขา จ.แมชฮชองสอน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T Thamlod New Normal

ออนไลนฑ : U2T Thamlod New Normal

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ธครกจจยาดมสมคนไพร เปปนธครกจจทยพกระบวนการทนางานไมชซพบซขอน เรจพมตขนดขวยทคนทยพนขอยและ

สามารถประกอบการเพยยงคนเดยยวไดข เปปนธครกจจทยพตของเจาะตลาดกลคชมผลขรพกสคขภาพทางเลพอก

ดขวยสมคนไพร การเขขาถถงกลคชมผลขบรจโภค ผลขผลจตตของสรขางภาพลพกษณฑทยพดยใหขกพบผลจตภพณฑฑในทคกๆ

ดขาน รวมถถงการสรขางเอกลพกษณฑของกลจพนยาดมและรลปแบบของบรรจคภพณฑฑเพพพอดถงดลดความ

สนใจของผลขบรจโภค ธครกจจยาดมสมคนไพรชชวยสรขางรายไดข อาชยพเสรจม และเปปนภลมจปปญญาสรขาง

คคณคชาและมลลคชาแกชสมคนไพรไทย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 497 / 818



PS65017996 : สบสดมะขามปปอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

ออกแบบสพพอออนไลนฑ ในการนนาเสนอผลจตภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพนยาสชา (สบลชมะขามปปอม)

รายละเอทยด : สบลชมะขามปปอม (สพนยาสชา) มย 4กลจพน1.กลจพนออรจจจนพล2.นมและกคหลาบ 3.กลจพนวนจ

ลาและลาเวนเดอรฑ 4.Ocean Fragrance

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเชยยงใหมช

ต.แมชฮยจ อ.ปาย จ.แมชฮชองสอน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานแมชเพพญ ธงฟปา ตนาบลแมชฮยจ

ออนไลนฑ :  ย บU2T for BCG ตนาบลแมชฮยจ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาสบลชจากมะขามปปอม เรจพมจากการสนารวจพพชทของถจพนในตนาบลแมชฮยจ ทยพมยมลลคชานขอยหรพอ

ไมชมยมลลคชา นนามาพพฒนาใหขสามารถเพจพมมลลคชาไดข โดยมคชงเนขนแนวทางการพพฒนาระหวชาง

ภลมจปปญญาทของถจพน และเทคโนโลยย เพพพอใหขเกจดผลจตภพณฑฑทยพมยคคณภาพสลง

ผลมะขามปปอม มยวจตามจนซยสลงมากทยพสคดในบรรดาพพชทคกชนจดทยพมยในโลก ในผลมยสารปปองกพนการ

เกจดออกซจไดซฑวจตามจนซย ทนาใหขวจตามจนซยคงตพวอยลชไดขนาน ผลแหขง เกพบไวขในทยพเยพน เชชน ในตลขเยพน นาน 

365 วพน จะเสยยวจตามจนซยไปรขอยละ 20 ผลสดมยวจตามจนซย รขอยละ 1-1.8 นพบวชามยปรจมาณมากและ

ปรจมาณคชอนขขางแนชนอน (วจตามจนซยในนนจาคพจนจากผลมะขามปปอม มยมากประมาณ 20 เทชาของนนจา

สขมคพจน มะขามปปอม 1 ผล มยปรจมาณวจตามจนซยเทยยบเทชาทยพมยในผลสขม 1-2 ผล) นอกจากนพจนยพงมย สาร

แทนนจน (tannin) รขอยละ 28 ผลแหขง มยกรดมจวซจก (mucic acid) รขอยละ 4-9 เปลพอกผล มยกรด

เอลลาจจก (ellagic acid), กรดฟปลเลมลจก (phyllemblic acid) และสารฟปนอลสฑ (phenols)

 จากคคณสมบพตจของมะขามปปอม และการแปรรลปทยพตของการรพกษาคคณคชาทางสารสกพดจาก

ธรรมชาตจ การทนาสบลชจะใหขทนาใหขมะขามปปอมเสยยคคณคชาทางสารสกพดทางธรรมชาตจนขอย อยกทพจงคชา

นจยมบรจโภคผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจมยสลง จถงเปปนจคดเปปาหมายสนาคพญในการพพฒนา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 500

หนขา 498 / 818



PS65010288 : การบรมหารงานทดองเทททยวแบบบสรณาการโดยใชลชชมชนเปปนฐาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยว

การนนาเสนอการทชองเทยพยวดขวยสพพอและแพลตฟอรฑมทยพหลากหลาย

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : TA O MU Tourism Package.

รายละเอทยด : เปปน Package ทยพบรจการเรพพองการทชองเทยพยวในชคมชนโดยการสชงเสรจม

ผลจตภพณฑฑในชคมชนตนาบบแมชสวด ทยพมยการออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพผสมผสาน

ระหวชางการทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม และการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ในพพจนทยพทยพมยศพกยภาพในการ

จพดการทชองเทยพยวโดยชคมชนเขขามามยสชวนรชวม โดยการออกแบบดพงกลชาวจะมยกจจกรรมใหขนพก

ทชองเทยพยวไดขทนาและสพมผพส ไดขแกช การทนาผขาทอกะเหรยพยงยขอมสยธรรมชาตจ แกขวไมขไผชชจมรส

กาแฟบขานแมชหาดแมชหาด โดยมยของทยพระลถกเปปน สมคดทนามพอ รวมทพจงสพมผพสการรพบประทาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 15 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.แมชสวด อ.สบเมย จ.แมชฮชองสอน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตชาโอมล

ออนไลนฑ : TA O MU

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปน package การทชองเทยพยวธรรมชาตจในเชจงวพฒนธรรมทของถจพนในชคมชนโดยสชงการเสรจม

ผลจตภพณฑฑในชคมชนโดยการนนาผลจตภพณฑฑทยพมยอยลชในชคมชน

-ผขาทอกะเหรยพยงยขอมสยธรรมชาตจ-แกขวไมขไผช-กาแฟแมชหาด-สมคดทนามพอ-สมคนไพร–ถขวยกาก

หมากมาใชขในการดนาเนจนกจจกรรมระหวชางการทชองเทยพยวและเปปนของทยพระลถกใหขแกชนพกทชองเทยพยว

ทนาใหขเกจดโอกาสในการสรขางงานของคนในชคมชน

-คนนนาเทยพยว-กลคชมแมชบขาน-กลคชมเดพก/ผลขสลงอายค(ของทยพระลถก)

ซถพงสอดคลของกพบBCGดพงนยจ

b-การนนาวพสดคธรรมชาตจมาใชขแทนการใชขพลาสตจก-การนนาวพตถคดจบเปปนเมนลอาหารทยพดยตชอ

สคขภาพและเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม

c-พพจนทยพปลอดภพย(ไรชหมคนเวยยน)-วพสดคทนาใชขในการทนาผลจตภพณฑฑสามารถนนากลพบมาใชขใหมช(แกขวไมข

ไผชกาบหมาก)

g-การลดขยะทยพทนาใหขเกจดมลพจษ-แผนการทชองเทยพยวควบคลชไปกพบการดลแลธรรมชาตจ(การทชอง

เทยพยวเชจงอนครพกษฑ)เปปน Package ทยพบรจการเรพพองการทชองเทยพยวในชคมชนโดยการสชงเสรจม

ผลจตภพณฑฑในชคมชนตนาบบแมชสวด ทยพมยการออกแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพผสมผสานระหวชาง

การทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม และการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ในพพจนทยพทยพมยศพกยภาพในการจพดการ

ทชองเทยพยวโดยชคมชนเขขามามยสชวนรชวม โดยการออกแบบดพงกลชาวจะมยกจจกรรมใหขนพกทชองเทยพยวไดข

ทนาและสพมผพส ไดขแกช การทนาผขาทอกะเหรยพยงยขอมสยธรรมชาตจ แกขวไมขไผชชจมรสกาแฟบขานแมชหาด

แมชหาด โดยมยของทยพระลถกเปปน สมคดทนามพอ รวมทพจงสพมผพสการรพบประทานอาหารทของถจพน สมคนไพร

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 499 / 818



PS65012175 : ผงขมดตมวถมทวเขทยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความเรพพองสลตรสมคนไพรทของถจพนเพพพอใชขในการขพดตพว

เครพพองบดสมคนไพร

โรงอบ-ตากพลพงงานแสงอาทจตยฑพาราโบลา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผงขพดตพวถพพวเขยยว

รายละเอทยด : ผงขพดตพวถพพวเขยยว ประกอบดขวย ถพพวเขยยว มะขามปปอม และรากวชานนนจา เปปน

ผลจตภพณฑฑทยพใชขสนาหรพบขพดผจวหนขา หรพอผจวกาย เพพพอบนารคงผจวพรรณใหขนคชมลพพน สคขภาพดย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.นาโสช อ.กคดชคม จ.ยโสธร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจผงขพดตพวถพพวเขยยว มยเปปาหมายในการยกระดพบมาตรฐานผลจตภพณฑฑของกลคชม ใหขมยรลป

แบบของผลจตภพณฑฑทยพโดดเดชนสะดคดตาและมยคคณภาพ ใหขไดขรพบความนจยมเพจพมขถจนจากกลคชมลลกคขา 

และมยการนนาผลจตภพณฑฑ มาจพดจนาหนชายในตลาด ทพจงออฟไลนฑ และออนไลนฑ โดยในการดนาเนจน

งานใหขมยยอดจนาหนชายตชอเดพอนอยลชทยพ 8,000 - 10,000 บาท และไดขรพบกนาไรตชอเดพอน 800 - 

1,000 บาท นอกจากนยจยพงตของการสชงเสรจมผลจตภพณฑฑผงขพดตพวถพพวเขยยว ใหขเปปนธครกจจทยพถชายทอด

องคฑความรลขดขานสมคนไพรของคนในชคมชน และเปปนธครกจจทยพสรขางรายไดขเสรจม เปปนผลขนนาแบรนดฑ

ผลจตภพณฑฑออกจนาหนชายสลชทของตลาด

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,052

หนขา 500 / 818



PS65016920 : การเพมทมมสลคดาผลมตภมณฑฑจากไหล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองรยดเสขนกก

โทรศพพทฑมพอถพอ (Siamphone)

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลชองใสชกระดาษทจชชลชจากไหล และกลชองอเนกประสงคฑจากไหล

รายละเอทยด : กลชองใสชกระดาษทจชชลชจากไหล และกลชองอเนกประสงคฑจากไหล มยลพกษณะ

กลชองเปปนรลปสยพเหลยพยมและทรงกลมและมยฝาปปด ราคาขายขถจนอยลชกพบขนาด รลปทรงและลวด

ลายของผลจตภพณฑฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ลคมพคก อ.คนาเขพพอนแกขว จ.ยโสธร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T For BCG ลคมพคก อนาเภอคนาเขพพอนแกขว จพงหวพดยโสธร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มลลเหตคจลงใจ หรพอแรงบพนดาลใจ ทยพทนาใหขประกอบธครกจจหรพอขยายกจจการ

กระตจจบขขาวเปปนอคปกรณฑเครพพองใชขทยพมยมานานคลชกพบวจถยชยวจตคนอยสานจะใชขกระตจจบขขาว

เปปนภาชนะในการใสชขขาวเหนยยว เพพพอเกพบความอคชน ความนคชมของขขาวใหขนานตลอดทพจงวพนซถพงขขาว

เปปนอาหารหลพกของคนอยสาน กระตจบขขาวสามารถพกพานนาไปไดขทคกทยพโดยเฉพาะเวลาออกนอก

บขานไปทนางานและทนาธคระตชาง ๆ นจยมจะนนาขขาวใสชกระตจจบตจดตพวไปดขวยเสมอ ชาวบขานจะนนาวพสดคทยพ

ไดขในหมลชบขาน เชชน ไมชไผช ไหล ผพอ ตขนกก หรพอใบเตย มาจพกสานเปปนกระตจจบขขาว โดยไดขรพบการถชาย

ทอดและฝฝกฝนการสานกระตจจบขขาวจากพชอแมชปลป ยชา ตายาย บรรพบครคษ ดพจงเดจมสนาหรพบกลคชม

หพตถกรรมจพกสานบขานโนนยาง ใชขไหลซถพงเปปนวพสดคทยพมยอยลชมากในหมลชบขานมาจพกสานเปปนกระตจจบ

ขขาว ซถพงขณะนยจกลคชมตของการเพจพมรายไดขและขยายการตลาดใหขกวขางขถจนกวชาเดจม แตชกลคชมยพงไมชมย

ชพพอแบรนดฑสจนคขา รลปแบบผลจตภพณฑฑทยพหลากหลาย และบรรจคภพณฑฑทยพเปปนเอกลพกษณฑของสจนคขา 

รวมถถงสมาชจกในกลคชมยพงขาดความรลขเกยพยวกพบการขายผชานชชองทางออนไลนฑ

จถงเกจดโครงการเพจพมมลลคชาผลจตภพณฑฑกระตจจบขขาวไหล ม.6 บขานโนนยาง นยจขถจนเพพพอ

ผลจตกระตจจบขขาว กลชองใสชกระดาษทจชชล กลชองอเนกประสงคฑ และตะกรขาทยพมยคคณภาพตรงตาม

ความตของการของผลขบรจโภค พรขอมทพจงมยบรรจคภพณฑฑทยพเปปนเอกลพกษณฑของกลคชม และขยายชชอง

ทางการจพดจนาหนชายกระตจจบขขาว กลชองใสชกระดาษทจชชล กลชองอเนกประสงคฑ และตะกรขาในรลป

แบบตลาดออนไลนฑ เพพพอใหขกลคชมสามารถพถพงตพวเองไดขและอยลชไดขอยชางยพพงยพน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,750

หนขา 501 / 818



PS65025988 : โครงการยกระดมบคชณภาพ พมฒนางานฝปมชอเพชทอเพมทมมสลคดาสมนคลากระเปปาสานพลาสตมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบตพวสจนคขาใหขมยความสวยงาม ทพนสมพย กระทพดรพดนชาใชขขถจน

ออกแบบแบรนดฑใหขกพบสจนคขา และออกแบบปปายรขานคขา

นนาสจนคขาเขขาสลชตลาดออนไลนฑ เชชน Facebook, Shopee, Line @, Instragram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาสานพลาสตจก

รายละเอทยด : กระเปปาสานพลาสตจก เปปนสจนคขาทยพทางกลคชมผลขมยรายไดขนขอยรวมกลคชมกพนทนา

กระเปปาสานพลาสตจกขถจน เพพพอสรขางอาชยพใหขแกชสมาชจกหารายไดขในยามทยพวชางจากการทนาสวน 

และงานบขาน โดยใชขเสขนพลาสตจกในการสานขถจนรลปออกมาเปปนกระเปปาในรลปแบบทยพตของการ มย

สยสพน ลวดลายสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

ต.โพธจดไทร อ.ปปาตจจว จ.ยโสธร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพจพมมลลคชาสจนคขาโดยการออกแบบสจนคขาใหขมยความทพนสมพยสวยงาม เพพพอเขขาถถงกลคชมลลกคขาวพยรคชน

มากขถจน การออกแบบเเบรนดฑสจนคขา เเละการนนาสจนคขาลงตลาดออนไลนฑเพพพอเพจพมชชองทางขาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,500

หนขา 502 / 818



PS65016122 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑผชานสพพออจเลพกทรอนจกสฑ

เพจพมศลนยฑการเรยยนรลขเพพพอเพจพมเสนชหฑ สรขางจคดขายใหขกพบสถานทยพ

จพดกจจกรรมการเรยยนรลขดขวยการนนาเทคโนโลยยมาแปรรลปผลจตภพณฑฑ ในสถานทยพทชองเทยพยว เพพพอ

เปปนการดถงดลดนพกทชองเทยพยวมากยจพงขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวสยเขยยว

รายละเอทยด : จพดทรจปครถพงวพน นนาเทยพยวสถานทยพตชางๆ ในตนาบลคขอเหนพอ ไปชมวจถยชยวจต สลดอากา

ศบรจสคทธจ โดยการพาไปไหวขพระ สพกการะพระธาตคเกชา เยยพยมชมโครงการอพนเนพพองมาจากพระ

ราชดนารจ รชวมกจจกรรมดนานา และจบทรจปดขวยการกจนขขาวปปาทยพนา (ขขาวเทยพยง) 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
จคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพย

ต.คขอเหนพอ อ.เมพองยโสธร จ.ยโสธร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Key Pratners

-เกษตรกร

-ผลขผลจต

-รขานคขาปลยก

-สถานทยพทชองเทยพยว

Key Activities

-แนะนนาการทชองเทยพยว

-นนาเทยพยว

-ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

Key Resources

-บคคลากรดขานการทชองเทยพยว

-บคคลากรดขานการตลาด

Velues Proposition

-สรขพางเรพพองราวผชานการทชองเทยพยววจถยตชางๆ (เกษตรกร-ชคมชน-อพพนๆ) 

Customer Relationships

-สรขางเรพพองราว ประสบการณฑ คคณคชาทยพดย

Channels

แพลตฟอรฑม Social media 

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 503 / 818



PS65026391 : ผลาฝปายยลอมคราม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตลาด Online ชชองทางการจพดจนาหนชาย

การออกแบบโลโกข

การออกแบบ Packaging

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาฝปายยขอมคราม

รายละเอทยด : ผขาฝปายยขอมครามเปปนภลมจปปญญาทยพสพบทอดมาจากบรรพบครคษ และเปปน

เอกลพกษณฑของชาวภลไท บขานกคดแขขดชอน ต.กคดเชยยงหมยมย ซถพงเรยยกวชา “ผขาฝปายยขอมคราม” 

การพพฒนาออกแบบ Packaging การออกแบบโลโกข ทยพมยความเปปนเอกลพกษณฑของชาวภลไท

บขานกคดแขขดชอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

ต.กคดเชยยงหมย อ.เลจงนกทา จ.ยโสธร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : มรดกภลไท

ออนไลนฑ : มรดกภลไท

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Ker Partner

-กลคชมนพกศถกษาในโครงการ U2T  ตนาบลกคดเชยยงหมย

-มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

-กระทรวงการอคดมศถกษา วจทยาศาสตรฑ วจจพยและนวพตกรรม

Ker Activities

ผขายขอมครามทพพวไปในทของตลาดทยพใชขสยจากสยยขอมผขา

Value

Propositions

ผขาฝปายยขอมครามจากสยธรรมชาตจ สยไมชตก  มยบรรจคภพณฑฑทพนสมพยและสวยงาม 

Customer

Relationships

บรจการระหวชางการขายและหลพงการขาย ใหขขขอมลลการดลแลรพกษาสยของผขาใหขคงทน การเกพบ

รพกษาผขาใหขมยอายคการใชขงานทยพนานขถจนดขวยวจธยการตจดตชอกพบลลกคขาโดยตรงทางเพจรขานและตพว

แทนจนาหนชาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,850

หนขา 504 / 818



PS65010995 : พมฒนาการทดองเทททยวบาตสฆอเชมงนมเวศสรลางสรรคฑตนาบลหลวยกระทมง อนาเภอกรงปปนมง จมงหวมด

ยะลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบการสพพงจอง package การทชองเทยพยวทางออนไลนฑ

เทคโนโลยยการทนาแผนทยพเสขนทางทชองเทยพยวโดยใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ

การสแกนQR-Code จคดแนะนนาตชางๆของสถานทยยพ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวบาตลฆอเชจงนจเวศสรขางสรรคฑ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวทยพเปปนอพตลพกษณฑตนาบลหขวยกระทจง อนาเภอกรงปปนพง จพงหวพดยะลา 

โดยเรจพมตพจงแตชจคดเชพคอจนหจนชนกพน เสขนทางธรรมชาตจนนจาตกบาตลฆอ ลอดถนจาชมหจนงอกหจน

ยขอยประกายเพชร ชมปลาทของถจพนรจมลนาธารถนจา ศถกษาชยวจตเตชาจพกร สชองกลของดลนางอายและ

เลยยงผา พรขอมกพบกนาหนดรลปแบบการตพจง Camping ในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.หขวยกระทจง อ.กรงปปนพง จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตชอปากจากผลขทยพมาใชขบรจการ

ออนไลนฑ : ถนจาบาตลฆอ CAVE Batuga

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จพดเตรยยมคณะกรรมการและสมาชจกใหขมยความพรขอมของพพจนทยพในดขานตชางๆ ไมชวชาจะเปปนดขาน

พพจนทยพ ทยพพพก อาหาร การเดจนทางและเรจพมวางขาย Package ทชองเทยพยว เพพพอเปปดรพบนพกทชองเทยพยว 

และจพดทนาวจดยทพศนฑนนาเสนออยกครพจงเพพพอใหขเปปนทยพแพรชหลายมากยจพงขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,300

หนขา 505 / 818



PS65011095 : พมฒนาการทดองเทททยวบาตสฆอเชมงนมเวศสรลางสรรคฑตนาบลหลวยกระทมง อนาเภอกรงปปนมง จมงหวมด

ยะลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑผชานชชอง YouTube และ TIKTOK

การสรขางแผนทยพเสขนทางและ QR-code

การสรขางเพจและ Facebook

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การตลาด onsite และ online การทชองเทยพยวบาตลฆอเชจงนจเวศสรขาง

สรรคฑ

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงนจเวศและเชจงสรขางสรรคฑในพพจนทยพตนาบลหขวยกระทจง ตพจงแตชจคด

เชพคอจนหจนชนกพน เสขนทางธรรมชาตจนนจาตกบาตลฆอ ลอดถนจาชมหจนงอกหจนยขอยประกายเพชร 

ชมปลาทของถจพนรจมลนาธารถนจา ศถกษาชยวจตเตชาจพกร สชองกลของดลนางอายและเลยยงผา พรขอมกพบ

กนาหนดรลปแบบการตพจง Cam

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.หขวยกระทจง อ.กรงปปนพง จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การบอกปากตชอปากจากผลขทยพมาใชขบรจการ

ออนไลนฑ : ถนจาบาตลฆอ CAVE Batuga

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จพดเตรยยมคณะกรรมการและสมาชจกใหขมยความพรขอมจพดเตรยยมขขอมลลพพจนฐานดขานทรพพยากร

ธรรมชาตจและความหลากหลายทางชยวภาพ ในพพจนทยพในดขานตชางๆ พพจนทยพ ทยพพพก อาหาร การเดจน

ทาง และวางขาย Package ทชองเทยพยว เพพพอเปปดรพบนพกทชองเทยพยว และจพดทนาวจดยทพศนฑนนาเสนออยก

ครพจง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 5,300

หนขา 506 / 818



PS65015601 : โครงการพมฒนากลยชทธฑ และชดองทาง การตลาดออนไลนฑสาหรมบผสลประกอบการรทสอรฑท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวางแผน การโฆษณาบนโซเชยยลมยเดยย

อบรมเกยพยวกพบตลาดออนไลนฑและการถชายภาพ

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพและนอกพพจนทยพ ตลอดจนบนแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รยสอรฑทและโฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : การวางแผนโฆษณาบนโซเชยยลใหขกพบรยสอรฑทและโฮมสเตยฑในตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.อพยเยอรฑเวง อ.เบตง จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บขานสายวารจน

ออนไลนฑ : บขานสายวารจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การวางแผนโฆษณาบนโซเชยยลใหขกพบรยสอรฑทและโฮมสเตยฑในตนาบลอพยเยอรฑเวง เพพพอตอบสนอง

ความตของการของลลกคขาไดขอยชางสะดวกและรวดเรพว ปปจจคบพนการโฆษณาบนโซเชยยลเปปนเรพพองทยพ

มยความสนาคพญอยชางยจพงทยพ รยสอรฑทจนาเปปนตของใชขในการสพพอสารใหขกพบลลกคขาของคคณในโลกยคคดจจจ

ตพลใหขทพนกพบการแขชงขพนในตลาดทยพมยการแขชงขพนสลง พพฒนาผลจตภพณฑฑขขาวเกรยยบสามรส 

ตชอยอดผลจตภพณฑฑนนามาพพฒนาบรรจคภพณฑฑและเพจพมชชองทางการจนาหนชายผชานระบบออนไลนฑ

ดขวยการยจพงโฆษณาบนแอพพลจเคชพพน ของชคมชนทยพทนาขขาวเกรยยบสามรส หมลชทยพ5 บขานวพงใหมช ซถพง

ขขาวเกรยยบเรจพมจากการนนาฟปกทอง เผพอก มพนมชวง มาทนาเปปนขขาวเกรยยบ แรกเรจพมกพลองทนาเปปนรส

ชาตจ หวาน แตชคนไมชนจยมรพบประทาน จถงคจดคขนสลตรขถจนมาใหมช ใหขมยรสชาตจทยพจพดกวชาเดจม เปลยพยน

เปปนรสกลอมกลชอม เคพม หวาน มพน ในแผชนเดยยว ตชอมาไดขมยแนวคจดทยพจะพพฒนาจากขขาวเกรยยบ

แบบเดจม โดยรวมสามรส เขขามาอยลชในแผชนเดยยว ปปจจคบพนเปปนทยพนจยมรพบประทานกพนมากกวชา แบบ

แยกรส

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 507 / 818



PS65012494 : โครงการ การตดอยอดผลมตภมณฑฑกลชดมกะลาทดาสาปดลวยโมเดลเศรษฐกมจใหมด (BCG Economy 

Model) ต.ทดาสาป อ.เมชองยะลา จ.ยะลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชของคฑควนามรลขดนานเคมยภพณฑฑ

นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพนใชขมะพรขาวงอกทยพมยจาวเปปนวพตถคดจบในการผลจต โดยใชขวจธยหมพกแบบ

ธรรมชาตจ

ใชขวพสดคอคปกรณฑอยชางงชายในการผลจต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนมะพรขาวสกพดเยพนจากมะพรขาวงอก (Coco Thasap)

รายละเอทยด : เปปนนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพนทยพไดขมาจากการหมพก       แบบธรรมชาตจโดยการนนา

มะพรขาวงอกมาเปปนวพตถคดจบหลพก    ในการผลจต ซถพงมยสลตรเฉพาะกลคชมU2Tทชาสาปตามคนาแนะ

นนาของอาจารยฑทยพปรถกษาประจนาตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.ทชาสาป อ.เมพองยะลา จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อาอจซชขอป

ออนไลนฑ : กะทจสด หพวสะพานเรพอนจนา ทชาสาป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการวางแผนเพพพอจพดทนาผลจตภพณฑฑประเภทเสรจมความงามและสคขภาพตามแนวคจดโมเดล

เศรษฐกจจใหมช (BCG Economy Model )ใหขกพบกลคชมกะลาทชาสาปในการตชอยอดผลจตภพณฑฑทยพมย

อยลช      โดยทยมทชาสาปไดขทนาการวจเคราะหฑ SWOT Analysis เพพพอหาจคดแขพง จคดอชอน โอกาสและ

อคปสรรค ทพจงนยจ เพพพอหาความเปปนไปไดขในการเปปดตพวสจนคขาใหมชทยพจะตของออกแบบสจนคขาใหขมยความ

นชาสนใจ รวมถถง        การกนาหนดทจศทางการขายทพจงตลาดในชคมชน ในจพงหวพดและผชานสพพอออ

นไลนฑ มยการคนานวณตขนทคนการผลจต เพพพอกนาหนดราคาใหขเหมาะสมกพบกลคชมอายคของลลกคขา 

ทางกลคชมทชาสาปยพงกนาหนดทจศทางการขายแบบ     มคชงเปปาวชาตชอเดพอนควรขายไดขจนานวนเทชาไร 

เพราะทยมงานจะใหขความสนาคพญเมพพอสชงเสรจมการผลจตสจนคขา   แลขวจะตของขายไดขจรจง สรขางราย

ไดข สรขางงาน สรขางอาชยพ ดพงสโลแกนหรพอคนาขวพญทยพนชาจดจนาของกลคชม    ทชาสาปทยพวชา “พพฒนา

ผลจตภพณฑฑโดย U2T BCG สรขางเศรษฐกจจทยพดยใหขชคมชน”

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 508 / 818



PS65016570 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวตามแผนทททเสลนทางการทดองเทททยวในตนาบลบมนนมงสาเรง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรเเกรม Adobe IIlustrater/ Adobe Creative Cloud Express / Davinci Resolve ใน

การตพดตชอวจดยโอ

ใชขชชองทางประชาสพมพพนธฑผชานโซเชยยลมจเดยยทยพเปปนออนไลนฑ เชชน Facebook page

Tiktok

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชพพอแหลชงทชองเทยพยวในตนาบล 1.ฟปนกลางทคชงนา@บพนนพงสาเรง 2.เขาบพอ

ยอ 3. นนจาตกสาแหละฮฑ 4. กลแบปคโรงออนเดอะบยช

รายละเอทยด : ชพพอแหลชงทชองเทยพยวในตนาบล 1.ฟปนกลางทคชงนา@บพนนพงสาเรง  มยลพกษณะเปปนทคชง

นามยความอคดมสมบลรณฑ2.เขาบพอยอ  จคดชมวจวทยพสามารถมองเหพนบรรยากาศทพพวบพนนพงสา

เรง3.นนจาตกสาแหละฮฑ เปปนสถานทยพพพกผชอนหยชอนใจ4. กลแบปคโรงออนเดอะบยช เปปนสถานทยพ

พบปะ สพงสรรคฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.บพนนพงสาเรง อ.เมพองยะลา จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นนา ขตกสาแหละฮฑ

ออนไลนฑ : ทยพนยพบพนนพงสาเรง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจ 

องคฑประกอบทยพ 1 บทสรคปของแผนธครกจจ โครงการสชงเสรจมการทชองเทยพยวตามแผนทยพเสขนทาง

ทชองเทยพยวในตนาบลบพนนพงสาเรง กลคชมเปปาหมาย คพอ คนในพพจนทยพและบรจเวณใกลขเคยยง รวมถถงนพก

ทชองเทยพยวทยพแสวงหาหรพอสนใจแหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจทยพแปลกใหมช ทคกเพศ ทคกวพย ทยพตของ

การสพมผพสกพบบรรยากาศเชจงธรรมชาตจ เปปนการจพดการทรพพยากรการทชองเทยพยวโดยการมยสชวน

รชวมของคนในพพจนทยพ สรขางความภาคภลมจใจในตนเอง ยกระดพบคคณภาพชยวจต และมยการกระจาย

รายไดขสลชสาธารณประโยชนฑของคนในชคมชน

องคฑประกอบทยพ 2 แนวคจดและทยพมาของแผนธครกจจ นพกทชองเทยพยวสนใจเดจนทางเขขามาในชคมชนและ

จากการพพฒนาของคนในพพจนทยพ สถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลบพนนพงสาเรงมยแนวโนขมทยพจะมยนพกทชอง

เทยพยวเพจพมขถจนเรพพอย ๆ

องคฑประกอบทยพ 3 การวจเคราะหฑสถานการณฑ จากการสพมภาษณฑผลขใหขขขอมลลและแผนชคมชนตนาบล

บพนนพงสาเรง จคดแขพง ทยพตพจงมยความไดขเปรยยบ แหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพหลากหลายและ

อคดมสมบลรณฑ ไดขแกช ทคชงนา ภลเขา แมชนนจา เปปนตขน ผลขคนในพพจนทยพมยมนคษยฑสพมพพนธฑทยพดย โอกาส คพอ เปปน

สถานทยพทชองเทยพยวทยพเหมาะสนาหรพบทคกเพศทคกวพย มยทนาเลทยพตพจงใกลขตพวเมพอง เดจนทางสะดวก มยการ

สชงเสรจมการทชองเทยพยวจากผลขนนาในพพจนทยพ และนพกทชองเทยพยวใหขความสนใจการทชองเทยพยวเชจง

ธรรมชาตจคชอนขขางมาก  อคปสรรค คพอ ขาดระบบสาธารณลปโภค สจพงอนานวยความสะดวก  

อจนเตอรฑเนพต สถานทยพทชองเทยพยวบมยความนจยมเปปนบางชชวง เนพพองจากขาดการพพฒนาทยพตชอเนพพอง 

การประสานงานกพบหนชวยงานรพฐ ไมชมยงบสนพบสนคน รวมถถงราคานนจามพนทยพสลงขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 509 / 818



PS65012911 : ขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การผลจตสมคนไพรดขวยนวพตกรรมการสกพดรขอน

2. การใชขนวพตกรรมทางการตลาดโดยการใหขความสนาคพญกพบบรรจคภพณฑฑและชชองทางการจพด

จนาหนชาย

3. ออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมยขนาดเลพกพกพาสะดวกและทพนสมพย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมสมคนไพรกาตองแบรนดฑ

รายละเอทยด : ใชขสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพน ผลจตภพณฑฑมยกลจพนหอมเยพนสดชพพน มยสรรพคคณชชวย

ผชอนคลาย แกขวจงเวยยนศยรษะ คพดจมลก บรรเทาอาการไอ ระคายคอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Katong Herb

ออนไลนฑ : Katong Herb

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การใชขสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพนมาทนาการผลจตดขวยนวพตกรรมการสกพดรขอน ทนาใหขไดขผลจตภพณฑฑ

ทยพมยกลจพนหอมเยพนสดชพพน มยสรรพคคณชชวยผชอนคลาย แกขวจงเวยยนศยรษะ คพดจมลก บรรเทาอาการไอ 

ระคายคอ  และแผลจากแมลงสพตวฑกพดตชอย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 4,900

หนขา 510 / 818



PS65016732 : ขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. การผลจตสมคนไพรดขวยนวพตกรรมการสกพดรขอน

2. การใชขนวพตกรรมทางการตลาดโดยการใหขความสนาคพญกพบบรรจคภพณฑฑและชชองทางการจพด

จนาหนชาย

3. ออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขมยขนาดเลพกพกพาสะดวกและทพนสมพย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมสมคนไพรกาตองแบรนดฑ

รายละเอทยด : ใชขสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพน ผลจตภพณฑฑมยกลจพนหอมเยพนสดชพพน มยสรรพคคณชชวย

ผชอนคลาย แกขวจงเวยยนศยรษะ คพดจมลก บรรเทาอาการไอ ระคายคอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏยะลา

ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Katong Herb

ออนไลนฑ : Katong Herb

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การใชขสมคนไพรทยพมยอยลชในทของถจพนมาทนาการผลจตดขวยนวพตกรรมการสกพดรขอน ทนาใหขไดขผลจตภพณฑฑ

ทยพมยกลจพนหอมเยพนสดชพพน มยสรรพคคณชชวยผชอนคลาย แกขวจงเวยยนศยรษะ คพดจมลก บรรเทาอาการไอ 

ระคายคอ  และแผลจากแมลงสพตวฑกพดตชอย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 4,900

หนขา 511 / 818



PS65003403 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑพลส ตนาบลโกตาบารส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สารสกพดจากใบพลล

การพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชพลล

รายละเอทยด : สบลชจากสารสกพดจากใบพลล แกขอาการผพพนคพน ยพบยพจงแบคทยเรยย และระงพบกลจพน

กาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.โกตาบารล อ.รามพน จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขบคหงาโกตา

ออนไลนฑ : Bungasireh KOTA

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สจนคขา : สบลชสกพดจากใบพลล 

รายละเอยยดสจนคขา : ใบพลล เปปนพพชเศรษฐกจจทยพปลลกเปปนจนานวนมากในชคมชนโกตาบารล นจยม

บรจโภคและนนามาใชขในชยวจตประจนาวพนรวมถถงการนนามาใชขเปปนสมคนไพรและยารพกษาโรค

เปปาหมายทางธครกจจ 

เปปาหมายระยะสพจน พพฒนาผลจตภพณฑฑและทนาใหขเปปนทยพรลขจพกในพพจนทยพจพงหวพดยะลา

เปปาหมายระยะกลาง ขยายการตลาดทพจงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ 

เปปาหมายระยะยาว ผลจตภพณฑฑเปปนทยพรลขจพกและจพดจนาหนชายในทคกพพจนทยพทพพวประเทศ

แผนดนาเนจนการอพพนของธครกจจ 

เดจมวจทยาลพยชคมชนยะลาเขขามาสนพบสนคนกลคชมบคหงาโกตาทยพวชางจากการทนางานหลพก มาทนาอาชยพ

เสรจม เพพพอสรขางอาชยพและรายไดข เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงนจเวศในชคมชน โดยวางชชอง

ทางทยพจะขยายแหลชงการจนาหนชายสจนคขาไปตามแหลชงทของถจพนใกลขเคยยงภายในจพงหวพดยะลา และ

จพงหวพดใกลขเคยยง มยการเพจพมเครพพองจพกรในการผลจต เพพพอทยพจะใหขสจนคขาผลจตออกมาเพยยงพอตชอ

ความตของการมากขถจน และในอนาคตมยแผนดนาเนจนการพพฒนาและศถกษาเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑจาก

ใบพลลใหขหลากหลายมากขถจน 

แผนการตลาด

   เปปาหมายทางการตลาด 

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 512 / 818



PS65004678 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑจากใบพลส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สารสกพดจากใบพลล

การพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ครยมพลล

รายละเอทยด : ครยมพลล เปปนสารสกพดจากใบพลล ใชขทาบนผจวหนพงเพพพอลดอาการคพน ยพบยพจงเชพจอ

แบคทยเรยย แกขกลากเกลพจอน ลมพจษ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.โกตาบารล อ.รามพน จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขบคหงาโกตา

ออนไลนฑ : Facebook “Bungasireh KOTA”

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

สจนคขา : ครยมสมคนไพรจากใบพลล

รายละเอยยดสจนคขา : ใบพลล เปปนพพชเศรษฐกจจทยพปลลกเปปนจนานวนมากในชคมชนโกตาบารล ซถพงนจยม

นนามาบรจโภคและนนามาใชขในชยวจตประจนาวพน รวมถถงการนนามาใชขเปปนสมคนไพรและยารพกษาโรค

เปปาหมายทางธครกจจ 

เปปาหมายระยะสพจน ทนาใหขสจนคขาเปปนทยพรลขจพกในพพจนทยพจพงหวพดยะลา

เปปาหมายระยะกลาง ขยายตลาดไปยพงพพจนทยพโดยรอบของจพงหวพดยะลา(พพจนทยพใกลขเคยยง)

เปปาหมายระยะยาว เปปนทยพรลขจพกและจพดจนาหนชายไปทคกพพจนทยพทพพวประเทศ

แผนดนาเนจนการอพพนของธครกจจ 

          เดจมวจทยาลพยชคมชนยะลาเขขามาสนพบสนคนกลคชมบคหงาโกตาทยพวชางจากการทนางานหลพก มาทนา

อาชยพเสรจม เพพพอสรขางอาชยพและรายไดข เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงนจเวศในชคมชน โดย

วางชชองทางทยพจะขยายแหลชงการจนาหนชายสจนคขาไปตามแหลชงทของถจพนใกลขเคยยงภายในจพงหวพด

ยะลา และจพงหวพดใกลขเคยยง มยการเพจพมเครพพองจพกรในการผลจต เพพพอทยพจะใหขสจนคขาผลจตออกมา

เพยยงพอตชอความตของการมากขถจน และในอนาคตมยแผนดนาเนจนการพพฒนาและศถกษาเกยพยวกพบ

ผลจตภพณฑฑจากใบพลลใหขหลากหลายมากขถจน 

แผนการตลาด

   เปปาหมายทางการตลาด 

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 513 / 818



PS65012724 : การทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑทชดงเขทยวทดาธง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถชายทอดวจถยชยวจตของชาวบขานในพพจนทยพ

สพพอโฆษณาประชาสพมพพนธฑหลากหลายรลปแบบ

แหลชงทชองเทยพยวมคชงเนขนวพฒนธรรมชาวบขาน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Hide and seek ทชาธง

รายละเอทยด : เพลจดเพลจนไปกพบทพศนยยภาพธรรมชาตจ วพฒนธรรม เรยยนรลขวจถยชยวจตของคนใน

ทของถจพน เชชน การประมงของคนทยพนยพ การทนาปลาสขม บนพพจนฐานความรลขความรพบผจดชอบตชอ

ระบบนจเวศ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 13 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ทชาธง อ.รามพน จ.ยะลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑทคชงเขยยวทชาธงเปปนการทชองเทยพยวหมลชบขานชนบททยพเนขนวจถยชยวจตคนพรค 

โดยจพดกจจกรรม one day trip ลชองเรพอวจถยประมงแบบปลอดขยะ  กจนอาหารแบบวจถยบขานๆ (ชคด

ปลานนจาจพดยชางกพบนนจาพรจกบนใบตอง) และเรยยนรลขภลมจปปญญาพพจนบขาน เชชน อคปกรณฑจพบสพตวฑเฉพาะ

ถจพน ซพอกะ/สคชมปลา,ตาโง/ชะนาง เปปนตขน รวมทพจงการจพดจนาหนชายของฝากทของถจพนทยพจพดการโดย

คนในชคมชน เพพพอสรขางอาชยพและรายไดข โดยรายไดขสชวนหนถพงนนาไปสนพบสนคนการอนครพกษฑ

ทรพพยากรในพพจนทยพอยกดขวย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 4,500

หนขา 514 / 818



PS65008650 : การพมฒนาศสนยฑการเรทยนรสลและแหลดงทดองเทททยวเชมงเกษตรบลานโพนฮาด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดอบรมดขานการทชองเทยพยวเชจงเกษตรสรขางสรรคฑ

ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว

เพจพมชชองทางประชาสพมพพนธฑทางออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรบขานโพนฮาด

รายละเอทยด : ศลนยฑการเรยยนรลขและแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรบขานโพนฮาด เปปนแหลชงทชอง

เทยพยววจถยเกษตรอจนทรยยฑทยพใหขทคกคนไดขอยลชกพบธรรมชาตจเรยยนรลขกจจกรรมการสรขางอาชยพจาก

ทรพพยากรในชคมชนผสานกพบการพพกผชอนทยพผสมกลจพนไอความเปปนอยสานมยบรจการทยพพพกวจถย

ธรรมชาตจ ณ โพนฮาดโฮมสเตยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรขอยเอพด

ต.ดงครพพงนขอย อ.เกษตรวจสพย จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขเศรษฐกจจพอเพยยงบขานโพนฮาด

ออนไลนฑ : โพนฮาด โฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

หมลชบขานโพนฮาด ตนาบลดงครพพงนขอย มยศลนยฑการเรยยนรลขเศรฐกจจพอเพยยง รวมทพจงมยทยพพพกแบบโฮ

มสเตยฑในชคมชน แตชยพงไมชมยรลปแบบโปรแแกรมกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพชพดเจน คณะผลขทนางานจถง

จะจพดทนารลปแบบโปรแกรมการทชองเทยพยวและสรขางการรพบรลขของแหลชงทชองเทยพยว เพพพอสรขางราย

ไดขใหขกพบชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 17,500

หนขา 515 / 818



PS65012452 : โครงการยกระดมบการทดองเทททยวเชมงศาสนาและวมฒนธรรม ต.พระเจลา อ.เชทยงขวมญ จ.รลอยเอวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แอพพลจเคชพพนขขอมลลวพดใหญชมหาธาตค

ใชขแพลตฟอรฑมออนไลนฑขายสจนคขาของทยพระลถก

ทนาแผนทยพออนไลนฑเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวรลขเสขนทางเดจนทาง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แอพพลจเคชพพนวพดใหญชมหาธาตค

รายละเอทยด : - แอพพลจเคชพพนขขอมลลการทชองเทยพยว- Facebook Page ขขอมลลการทชองเทยพยว- 

ชคดดอกไมขธลปเทยยน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรขอยเอพด

ต.พระเจขา อ.เชยยงขวพญ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การสรขางแอปพลจเคชพพน ชชวยใหขการเขขาถถงขขอมลลของสถานทยพสะดวกมากยจพงขถจน นพกทชองเทยพยวเกจด

ความสนใจในบรจการนพจนและ เขขาไปดลขขอมลลรายละเอยยดตชางๆของสถานทยพไดขทพนทยตลอด 24 

ชพพวโมง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 200

หนขา 516 / 818



PS65018362 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยว ไปzone โพนทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โซเชยยลมยเดยยเพพพอการประกอบการ

การเลชาเรพพอง สพพอสารอพตลพกษณฑ

เพจพมการเขขาถถงดขวยรลปแบบออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไปzone โพนทราย ชจม ชขอป ชม แชรฑ

รายละเอทยด : ไปโซน โพนทราย ชจม ชขอป ชม แชรฑ สชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนทยพรวมสจพงทยพนชา

สนใจของตนาบลไวข คพอ ชจมขขาวปคปนซาว ชขอปผลจตภพณฑฑผขาขาวมขา ชมการผลจตเครพพองหนพง

จระเขข และแชรฑวจถยความเปปนอยลชของชคมชนเพพพอสรขางการรพบรลข เพจพมการทชองเทยพยว เกจดรายไดข 

ชคมชนนชาอยลช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรขอยเอพด

ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โพนทราย

ออนไลนฑ : โพนทราย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ธครกจจบรจการทชองเทยพยว ณ จคดทยพนชาสนใจของตนาบลซถพงแตชละจคดมยการดนาเนจนการในรลปแบบ BCG 

อยลชแลขว ชจม ขขาวปคปนซาว ชขอป ผลจตภพณฑฑผขาขาวมขา ชม การทนากระเปปาหนพงจระเขข แชรฑ วจถยความ

เปปนอยลชทของถจพน โดยสรขางการรพบรลขดขวยสพพอออนไลนฑใหขภายนอกไดขรลขจพกยจพงขถจน ประสานความรชวม

มพอกพบสชวนราชการและเอกชนในทของทยพเพพพอขพบเคลพพอนการทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพก จพบตของไดข 

พรขอมทพจงยกระดพบบรจการดขวย E-Service ทยพสะดวกรวดเรพว ทพนสมพย แปลกใหมช เลชาเรพพองภายใตข

ความงามของอพตลพกษณฑชคมชม พพฒนาชชองทางการเขขาถถงขขอมลลชคมชนเรพพองทยพพพก การเดจนทาง 

สถานทยพทชองเทยพยวใหขสะดวก ทพนสมพย นชาสนใจ และเกจดการตพดสจนใจทยพจะเลพอกมาเยยพยมเยยยนโพน

ทราย พรขอมกพบสรขางโอกาสในการตชอยอดเทยพยวแบบ one day trip หรพอ แบบ Home stay 

โดยกลคชมเปปาหมายเปปนคนทพพวไปทยพสนใจทชองเทยพยววจถยชคมชนแบบทยพไมชเคยมยมากชอน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 517 / 818



PS65009869 : เครชทองดชทมสมชนไพรและชาบนารชงสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

2. ใชขชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช 

fan page U2T ตนาบลศรยสมเดพจ จพงหวพดรขอยเอพด

3. ใชขโปรแกรม Adobe Illustrator ในการออกแบบบรรจคภพณฑฑ / โลโกขสจนคขา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เครพพองดพพมชาสมคนไพรและชาบนารคงสคขภาพ

รายละเอทยด : แปรรลปสมคนไพรภายในตนาบลศรยสมเดพจใหขอยลชในรลปแบบเครพพองดพพมสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏรขอยเอพด

ต.ศรยสมเดพจ อ.ศรยสมเดพจ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนการวางแผนการผลจตและจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑเครพพองดพพมสมคนไพรและชาบนารคงสคขภาพซถพง

เปปนผลจตภพณฑฑทยพผลจตขถจนใหมชภายในชคมชน ตนาบลศรยสมเดพจ อนาเภอศรยสมเดพจ จพงหวพดรขอยเอพด 

โดนชชองทางการจพดจนาหนชายมยทพจงกรจพดจนาหนชายภายในชคมชน และจพดจนาหนชายผชานชชองทางออ

นไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,500

หนขา 518 / 818



PS65017256 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจเเละสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลจนาปาขมน 

อนาเภอสชวรรณภสมม จมงหวมดรลอยเอวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาชชอง Youtube นนาเสนอแหลชงทชองเทยพยว

จพดทนาแฟนเพจ Champa Khan U2T 4 BCG

QR Code แนะนนาขขอมลลในชคมชนและแหลชงทชองเทยพยวทยพสนาคพญ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : เเพพคเกจการทชองเทยพยวเพพพอสคขภาพ 1 เดยฑทรจป สนาหรพบชาวไทย 1300 บาท / 

สนาหรพบตชางชาตจ 1700 บาท รวมโฮมสเตยฑพรขอมอาหารเชขา เเพพคเกจการทชองเทยพยวเพพพอ

สคขภาพ 2 วพน 1 คพน  สนาหรพบชาวไทย 1600 บาท / สนาหรพบตชางชาตจ 2000 บาท รวมโฮมสเตยฑ

อาหารเชขา-เยพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จนาปาขพน อ.สควรรณภลมจ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวเชจงสคขภาพเเบบองคฑรชวม (Holistic wellness travel) เยยพยมชมเเหลชงอารยธรรม

บชอพพนขพน (Anciet Heritage) โดยใชขตขนทคนทรพพยกรธรรมชาตจ วพฒนธรรม การแพทยฑพพจนบขาน 

สมคนไพร (Herbal Medicine) การอาบปปา (forest bathing) อาหารพพจนบขาน อาหารเพพพอ

สคขภาพ ( food for life) และกพญชาทางการแพทยฑ ( Medical cannabis)  จพดเปปนโปรเเกรม

ทพวรฑ 1 Day Trip, 2 วพน 1 คพน และการทชองเทยพยว 6 สาย 

1. สายบคญ

2.สายเเคมปฟปปจ ง

3.สายสคขภาพ

4.สายโบราณ

5.สายกพญชาเพพพอสคขภาพ 

เลพอกไดขตามทยพลลกคขาตของการ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 519 / 818



PS65018263 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลจนาปาขมน 

อนาเภอสชวรรณภสมม จมงหวมดรลอยเอวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ศจลปะจากดจนเเละหจน เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรม งานหพตถกรรมเครพพองปปจ นดจนเผา

ภาชนะดจนเผาโบราณ เทคโนโลยยหรพอนวพตกรรม เชชน ภาชนะดจนเผาโบราณทคชงกคลา ภาชนะ

ดจนเผาโบราณรขอยเอพด

QR Code, Website

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Transformative Travel of Ancient Heritage อารยธรรมโบราณ

จนาปาขพน

รายละเอทยด : คชาใชขบรจการ 1 เดยฑทรจป คนไทย/1300 ตชอคน ชาวตชางชาตจ/1700 ตชอคน รวม

โฮสเตยฑ 2 วพน 1 คพน คนไทย/1600 ตชอคน ชาวตชางชาตจ/2000 ตชอคน  รวมโฮสเตยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จนาปาขพน อ.สควรรณภลมจ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Transformative Travel การศถกษาอารยธรรมโบราณบชอพพนขพนยคคกชอนประวพตจศาสตรฑ  ทยพอยลช

รอบบรจเวณบชอพพนขพน เทคโนโลยยยคคกชอนประวพตจศาสตรฑ  การถลคงเหลพก การตขมเกลพอ และการ

ปลลกขขาว ทยพใชขเปปนทพจงสถานทยพทชองเทยพยวและสถานทยพการศถกษาทางประวพตจศาสตรฑ เรยยนรลขการใชขชยวจ

ตเเบบชาวพพจนบขาน และเพพพอการเรยยนรลขตลอดชยวจต เปปนตขน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 520 / 818



PS65018317 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลจนาปาขมน 

อนาเภอสชวรรณภสมม จมงหวมดรลอยเอวด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

QR Code, Google Maps

พพฒนาโปรเเกรมทชองเทยพยวศถกษาธรรมชาตจในรลปแบบดจจจทพล

การอาบปปาจนาปาขพน  คพอ เขขาไปในปปา เดจน โอบกอด ดมกลจพนนนจามพนหอมระเหย ผชอนคลาย

ความเครยยด เพจพมภลมจคคขมกพนรชางกาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การอาบปปา

รายละเอทยด : 2 รอบ | วพน06.00 - 08.00 น.16.00 - 18.00 น.ไกดฑไทย 200 บาท | รอบไก

ดฑอพงกฤษ 300 บาท | รอบ *แบบกลคชมรพบไมชเกจน 6 คน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.จนาปาขพน อ.สควรรณภลมจ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พานพกทชองเทยพยวไดขมาสพมผพสกพบธรรมชาตจณปปาหลพงชคมชนไดขนนาตพวเองออกจากความวคชนวายใน

ชยวจตพรขอมทพจงเปปนการเยยยวยาสภาพจจตใจความเหนพพอยลขาจากการทนางานปลชอยตพวเองใหขอยลชกพบ

ธรรมสลดกลจพน และใชขตาสพมผพสกพบสจพงทยพธรรมชาตจสรรสรขางขถจน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 521 / 818



PS65021248 : โครงการทดองเทททยวสรลางสรรคฑ ณ นางาม 101

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขการทชองเทยพยวโดยชคมชนอยชางยพพงยพนและการทชองเทยพยวเชจงธรณย

การสรขางแผนทยพการทชองเทยพยวโดยภลมจสารสนเทศและถชายทนาคลจปวยดยโอจากโปรแกรมทยพทพน

สมพย

การใชขเทคโนโลยยสารสนเทศในการประชาสพมพพนธฑและเขขาถถงกลคชมนพกทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวสรขางสรรคฑ ณ นางาม 101

รายละเอทยด : ตนาบลนางามเปปนทยพราบลคชมแมชนนจา มยแหลชงนนจาธรรมชาตจ ทพจงแมชนนจาชย แมชนนจายพง ชย

หลง ทยพมยความสนาคพญทางธรณยวจทยาและภลมจศาสตรฑทยพกชอใหขเกจดวพฒนธรรมและประเพณยพพจน

เมพองมากมาย วพดสวยงามจนานวนมาก ไดขแกช วพดปปาโพธจดชพนสมฤดย วพดปปาธรรมารมณฑ วพดขพนตจ

นจวาส ผลจตภพณฑฑทของถจพนทยพเกจดจากการแปรรลปผลจตผลของชาวบขาน จากคนาขวพญของตนาบล

นางามทยพแสดงเอกลพกษณฑทยพโดดเดชนของพพจนทยพ “แหลชงนาปปชย – ยพง แหลชงนาปรพงชยหลง มพพนคง

ดขานการศถกษา ดยถขวนหนขาอนามพย บรรจบไหลนนจายพง – ชย ประเพณยทอดเทยยนโฮม นาอคดม 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.นางาม อ.เสลภลมจ จ.รขอยเอพด

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชนบขานกคดเขข บขานกคดเรพอ และบขานโพธจดชพน ตนาบลนางาม

ออนไลนฑ : U2T นางาม บขานเฮา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.อบรมการสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชนและการบรจการดขานการทชองเทยพยวโดยชคมชน

2.กนาหนดจคดพจกพดแหลชงทชองเทยพยวและรขานคขาเพพพอจพดทนาแผนทยพทชองเทยพยวและคลจปวยดยโอ

3.ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวใหขกพบกลคชมนพกทชองเทยพยวสายบคญและชาวบขานในชคมชนและชคมชน

ใกลขเคยยง

4.พพฒนาสถานทยพเพพพอสรขางความปลอดภพยสะดวกตชอนพกทชองเทยพยว

5. ประชาสพมพพนธฑแผนทยพและคลจปวยดยโอการทชองเทยพยวนางามใหขกพบกลคชมนพกทชองเทยพยวผชานชชองทาง

ออนไลนฑทพจง Facebook, IG, และ TikTok

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 80,000

หนขา 522 / 818



PS65019437 : ขลาวเกรทยบผมกเหลทยง ทมพยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองนวดแปปง

เครพพองปปพ น

ตลขอบขนม

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขขาวเกรยยบผพกเหลยยง ยยพหขอทจพยา

รายละเอทยด : ขนาดบรรจค 200 กรพมตชอถคง ราคา 35 บาท มยรลปแบบแทชง แผชนกลม บรรจคใน

ถคงซจปลพอคหลพงทถบ ดขานหนขาใสโชวฑสจนคขา กรอบนาน มยไฟเบอรฑ ไมชเหมพนหพน สามารถรพบ

ประทานกพบซอสมะเขพอเทศไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.บางใหญช อ.กระบครย จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ขขาวเกรยยบผพกเหลยยง รจเรจพมมาจากการแปรรลปผพกเหลยยงทยพปลลกมากในชคมชนเพพพอยพดอายคในการ

รพบประทาน และตชอยอดทนาเปปนสจนคขา โดยดพดแปลงเปปนสชวนผสมในขขาวเกรยยบทยพไมชเหมพอนใคร 

จนไดขรพบรางวพลสจนคขา OTOP 3 ดาว และรางวพลสจนคขาปลอดภพย จากกรมพพฒนาชคมชน 

กระทรวงมหาดไทย จากการศถกษาธครกจจขขาวเกรยยบผพกเหลยยงแผนธครกจจบรรจคผลจตภพณฑฑขขาว

เกรยยบผพกเหลยยงเพพพอสคขภาพวพตถคประสงคฑเพพพอใหขความรลขความเขขาใจเกยพยวกพบการบรจหารการ

จพดการประเภทบรรจคภพณฑฑไดขมองเหพนถถงวจธยการในการดนาเนจนผลจตภพณฑฑมยกนาไรอยชางยพพงยพนและ

หาชชองทางในการขยายธครกจจขนาดใหญชมากขถจนการผลจตขขาวเกรยยบผพกเหลยยงเจขาของกจจการ

เปปนผลขผลจตเองโดยตรงพรขอมทยมงานการผลจตตรวจสอบอยชางละเอยยดในทคกขพจนตอน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 23,000

หนขา 523 / 818



PS65003779 : การพมฒนาทรมปทดองเทททยวและบรมการ ตนาบลมดวงกลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แอปพลจเคชพพนออกแบบแพพคเกจทพวรฑ/การใชขแอพพลจเคชพพนบนมพอถพอ

Social Media Facebook  Twitter Instragram Line ใชขในการโปรโมท

การออหแบบทรจปทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวสคดฟปน@ถจพนMuangkluang

รายละเอทยด : แพคเกจทพวรฑทชองเทยพยวเชจงสคขภาพทยพครอบคลคมทพจงอาหารและทยพพพก 2 วพน 1 คพน 

โดยมยกจจกรรมดนานนจาดลปะการพง ปปนเขาชมวจว สลชแหลชงเรยยนรลขปลนจพมคอนโดและหพตถกรรมพพจน

บขานจากวพตถคดจบธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.มชวงกลวง อ.กะเปอรฑ จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : Unseen in Muangkluang/U2T มหาวจทยาลพยราชภพฎสคราษฎรฑธานย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เทยพยวสคดฟปน @ถจพนมชวงกลวง 

การออกแบบการทชองเทยพยวทยพเนขนการมยสชวนรชวมของคนในชคมชน เปปนการกระจายรายไดขใหขกพบ

คนในชคมชน ทยพเสนอความผชอนคลาย สบายใจกพบบรรยากาศธรรมชาตจทยพเหพนตรงหนขา โดยออก

แบบโปรแกรมทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน เขขาพพกทยพระนองรยสอรฑทแอนดฑลากลนชา และชชวงเชขาจะมยรถไมข 2 

แถวเดจนทางไปยพงอคทยานแหชงชาตจแหลมสน เพพพอลงเรพอทยพทชาเทยยบเรพอบางเบน ใชขบรจการกลคชม

เรพอทชองเทยพยวของคนในชคมชน เดจนทางไปยพงเกาะ 3 เกาะ (เกาะคขางคาว เกาะญยพปคปน เกาะกนาตก) 

โดยเกาะแรกจะพบกพบเกาะคขางคาว ในเกาะนยจจะไดขดนานนจาดลปะการพง ปลานยโมช ปลาสวยงาม หาด

ทรายขาว และตชอไปจะเปปนเกาะกนาตก ในเกาะนยจจะไดขพพกทานอาหารเทยพยง เลชนนนจาทะเล ปปนเขาชม

วจวถชายภาพ พพกผชอนฟรยสไตลฑ และตชอมาจะเปปนเกาะญยพปคปน ในเกาะนยจจะมยหาดทรายขาว นนจาทะเลใส 

เหมาะแกชการถชายรลปเกพบความทรงจนาภาพบรรยากาศในการมาทะเลและเดจนทางกลพบมายพง

อคทยานแหชงชาตจแหลมสน ชมพระอาทจตยฑตก ณ ทชาเทยยบเรพอบางเบน นพพงรถไมข 2แถวกลพบไปยพง

ทยพพพกระนองรยสอรฑทแอนดฑลากลนชา โดยในชชวงคนพาจะมยอาหารทะเลสดๆ ใหขปปจ งยชางรชวมกพนภายใน

รยสอรฑท วพนตชอมาชชวงเชขาเขขาชมแหลชงเรยยนรลขปลนจพมคอนโดและหพตถกรรมพพจนบขานจากวพตถคดจบ

ธรรมชาตจ

Unseen In Muangkluang ตนาบลมชวงกลวงถพอเปปนสถานทยพทชองเทยพยวในฝปนของนพกทชองเทยพยว

ดขวยเหตคผลหลายประการไมชวชาจะเปปน อพตลพกษณฑดขานวจถยชยวจตสถานทยพทชองเทยพยวทยพสวยงาม หาด

ทรายขาวละเอยยด ทรจป 3อชาวเปปนสถานทยพทยพมยครบทคกรสชาตจไมชวชาจะเปปนหาดทรายหรพอการดนานนจา

ดลปะการพงเสขนทางเดจนศถกษาธรรมชาตจและจคดชมวจวทยพสวยงาม ทพจงนยจผลขทยพสนใจสามารถจองทยพพพก

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 524 / 818



PS65004849 : การพมฒนาบรมการทดองเทททยวชชมชนเกาะคณฑท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบโปรแกรมการทชองเทยพยว

การประมาณคชาใชขจชาย ตขนทคน กนาไร ของโปรแกรมการทชองเทยพยว

การผลจตสพพอประชาสพมพพนธฑ วจดจโอแนะนนา การโปรโมทผชานเทศบาลตนาบลปากนนจาและรชวมกพบ

บรจษพททพวรฑและทางออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมทชองเทยพยวเกาะคณฑย (ศาลเจขา 200 ปป วจถยสามชาตจพพนธคฑ)

รายละเอทยด : เปปนโปรแกรมการทชองเทยพยวบนเกาะคณฑยแบบวจถยชาวบขานเขขาถถงความเปปนอยลช

อาหารพพจนบขานแหลชงทชองเทยพยวของคนในชคมชนแบบ OneDayTrip และ 2 วพน 1 คพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ปากนนจา อ.เมพองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวเกาะคณฑย

ออนไลนฑ : ปากนนจา ระนอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การเพจพมรายไดขโดยการประชาสพมพพนธฑการขายบรจการโปรแกรมการทชองเทยพยวเกาะคณฑย ทพจง 

one day trip และ 2 วพน 1 คพน ทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 525 / 818



PS65006202 : พมฒนาผลมตภมณฑฑ สรลางชชมชน ตนาบลราชกรสด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวางแผนการตลาด หาชชองทางตลาดทยพเหมาะสม

อคปกรณฑเพจพมประสจทธจภาพการผลจต (เครพพองรชอนมลลไสขเดพอน)

ใชขโปรแกรมออกแบบบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปคปยมลลไสขเดพอน

รายละเอทยด : ปคปยมลลไสขเดพอนปคปยอจนทรยยฑธรรมชาตจ ไมชมยกลจพนชชวยปรพบปรคงคคณภาพดจนชชวย

กระตคขนการเจรจญเตจบโต  การแตกของรากพพชชชวยปรพบสภาพนนจาในบชอเลยจยงกคขงไดขไมชทนาใหข

เกจดรากไหมขในพพชแมขจะใชขในปรจมาณมากยพบยพจงการเจรจญเตจบโตของเชพจอราและชชวยในการ

กนาจพดแมลง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยแมชโจข

ต.ราชกรลด อ.เมพองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปคปยมลลไสขเดพอน เปปนปคปยอจนทรยยฑ ทยพไดขจากการนนาไสขเดพอนสายพพนธคฑอเมรจกพน AF  โดยใหขไสขเดพอนกจน

มลลวพว ทยพหาซพจอไดขจากคนในชคมชนเปปนอาหารหลพก ซถพงไสขเดพอนจะผลจตมลลออกมาลพกษณะเปปนเมพด

รชวนละเอยยดสยดนา ทยพมยธาตคอาหารในรลปทยพพพชสามารถนนาไปใชขประโยชนไดข ทพจงยพงเปปนการสชงเสรจม

อาชยพเลยจยงไสขเดพอน ทนาปคปย สรขางและกระจายรายไดขใหขกพบคนในชคมชน รวมไปถถงยพงเปปนอยกหนถพง

ทางเลพอกทยพดยกพบเกษตรกร คนในชคมชนในการเลพอกใชขปคปยทยพไดขมาจากธรรมชาตจไมชสชงผลเสยยตชอ

สคขภาพรชางกาย โดยจะมยการพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขเปปนทยพนชาสนใจ สะดวกตชอการนนาไปใชขงาน 

และทนาการตลาดประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพก สนใจนนาไปใชขมากขถจนดขวย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,400

หนขา 526 / 818



PS65027690 : SRU BCG การสนมบสนชนและสดงเสรมมการทดองเทททยววมถทชชมชนพชนนทททตนาบลหงาว จมงหวมดระนอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการสรขางเสขนทางการทชองเทยพยว ดขวยเทคนจคระบบสารสนเทศภลมจศาสตรฑ

นวพตกรรมแผนทยพทชองเทยพยว โดยการประชา พสมพพนธฑผชานการสรขางสพพอการรพบรลข

นวพตกรรมการสรขางทรจปและโปรแกรมการทชองเทยพยวตนาบลหงาว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวเมพองเเรช เเลบขานหงาว

รายละเอทยด : ในการสชงเสรจมการทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลหงาวนพจน สชวนใหญชเปปนการทชอง

เทยพยวเชจงนจเวศ โดยมยธรรมชาตจทยพหลากหลายแตชในการสนพบสนคนจะเนขนไปทพจงทางธรรมชาตจ

และวพฒนธรรมเพพพอใหขสอดคลของกพบบรจบทและวจถยชยวจตความเปปนอยลชของประชาชนในพพจนทยพ

ตนาบลหงาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.หงาว อ.เมพองระนอง จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ทคกคนในตนาบลประชคมวางแผนงานกพนในทย

 2. ปรถกษาหาแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลหงาว 

3. ไดขขขอสรคปในการเลพอกแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลหงาว คพอ การสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนบน

เกาะหนขานอก

4. วางแผนในการลงพพจนทยพพรขอมกพบประสานงานกพบชาวบขาน

5. ปรถกษาการเกพบคชาบรจการและขายแพคเกจบรจการ

6. นพดประชคมกพบชาวบขานในพพจนทยพพรขอมศถกษาดลคชาบรจการและแพคเกจเดจมทยพชาวบขานมยอยลช

7.ประสานงานกพบทางตนาบลหงาวพรขอมกพบชาวบขานเพพพอใหขคนาแนะนนาเกยพยวกพบการดนาเนจน

โครงการขพบเคลพพอนเศรษฐกจจและสพงคมฐานรากหลพงโควจดดขวยเศรษฐกจจ BCG (U2T for  

BCG)

8.ออกแบบแพคเกจบรจการและการเกพบคชาบรจการ เพพพอปรพบกพบรลปแบบเดจม

9. วางแผนการขายแพคเกจบรจการแบบออนไลนฑ คพอการขายผชานทางเพจ Facebook ของ

ตนาบลหงาวและขายแบบออฟไลนฑ คพอ การตจดปปายโฆษณาไวนจล

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 527 / 818



PS65009142 : SRU BCG ในวงใตล เมชองในหมอก ตนาบลในวงใตล อ.ละอชดน จ. ระนอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การอบรมเชจงปฏจบพตจการทนาสพพอโปรโมตการทชองเทยพยว

การออกแบบโปรแกรมการทชองเทยพยว

การอบรมมพคคคเทศนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ในวงใตข เมพองในหมอก

รายละเอทยด : เปปนแพพคเกจการทชองเทยพยวในวงใตขใน 1วพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ในวงใตข อ.ละอคชน จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ในวงใตข เมพองในหมอก

ออนไลนฑ : ภลสามรขอยยอด ดอยหมอกตลอดปป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.กนาหนดหพวขขอและประเดพนทยพตของการทนาโครงการ

2.ประชคมวางแผนโครงการ 

3.สนารวจทยพพพกและสถานทยพทชองเทยพยว

4.ลงมพออบรมเชจงปฏจบพตจการ

5.ประชาสพมพพนธฑเกยพยวกพบโครงการ SRU BCG ในวงใตข เมพองในหมอก อ.ละอคชน จ.ระนอง 

6.ตจดตามผลการดนาเนจนงาน

7.สรคปผลการดนาเนจนงาน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 528 / 818



PS65010399 : SRU BCG ยกระดมบและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชนในวงเหนชอ อ.ละอชดน จ.ระนอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดอบรมการพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวสลชโลก 4.0

การจพดอบรมเชจงปฏจบพตจการการประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนทยพนชาจดจนา

สอนการลงโฆษณาผชานแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานทยพทชองเทยพยวในวงเหนพอ

รายละเอทยด : จคดชมวจวเขาหมอลนา ไดขรพบความนจยมจากนพกทชองเทยพยวในการขถจนไปชมหมอก

ยามเชขา การตพจงแคมปฟ และชมแสงสคดทขายของวพน และนนจาตกกนาแพงยพกษฑ เปปนนนจาตกทยพไหลลง

มาจากสพนเขาสลง มองเหพนแลขวสวยงามเหมาะแกชการพพฒนาใหขดยยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ในวงเหนพอ อ.ละอคชน จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สถานทยพทชองเทยพยวในวงเหนพอ

ออนไลนฑ : SRU BCG บขานในวงเหนพอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ประชคมสมาชจกในกลคชมเพพพอวางแผนลงพพจนทยพ

2. ลงพพจนทยพสนารวจหาแหลชงทชองเทยพยวเพพพอนนามายกระดพบ

3. วางแผนดนาเนจนการยกระดพบแหลชงทชองเทยพยวในชคมชน

4. เขยยนโครงการขอเสนอ C-01

5. เขยยนแผนธครกจจและการตลาด C-02

6. ดนาเนจนโครงการยกระดพบแหลชงทชองเทยพยวในชคมชน

7. รายงานผลการดนาเนจนโครงการ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 529 / 818



PS65010341 : ทดองเทททยว ยลอนรอยประวมตมศาสตรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Amazing 30 ยพงแจบว

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยว Amazing 30 ยพงแจบว

รายละเอทยด : เปปนเสขนทางการทชองเทยพยวทยพถลกพพฒนาขถจนมาใหมชโดยจพดเปปนโปรแกรมการ

ทชองเทยพยวแบบครถพงวพน ดขวยตขนทคนของชคมชนทยพประกอบดขวยทคนทางทรพพยากรธรรมชาตจ ทคน

ทางวพฒนธรรมประเพณยและภลมจปปญญาและทคนทางประวพตจศาสตรฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.บางแกขว อ.ละอคชน จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจ เสขนทางทชองเทยพยว Amazing 30 ยพงแจบว

เสขนทางทชองเทยพยว Amazing 30 ยพงแจบว ใชขแผนธครกจจ Business Model Canvas

1. Key Partners (พพนธมจตรทางธครกจจหลพกทยพรชวมมพอดขวย)

- องคฑกรปกครองสชวนทของถจพน

- บรจษพททพวรฑ

- เครพอขชายทชองเทยพยวชคมชนในจพงหวพดระนอง

- โรงแรมทยพพพกในชคมชน

- รขานอาหาร/รขานขายของฝากของทยพระลถก

- ชาวบขานในชคมชน

2. Key Resources (ทรพพยากรหลพกทยพตของใชข)

- แหลชงทชองเทยพยวสนาคพญของชคมชน 

- บคคลากรในชคมชนทยพสามารถสชงมอบความรลขและสรขางความประทพบใจแกชนพกทชองเทยพยว

- เงจนลงทคน

3. Key Activities (กจจกรรมหลพกทยพตของทนา)

การจนาหนชายเสขนทางการทชองเทยพยวและการใหขบรจการลลกคขา

4. Value Proposition (คคณคชาทยพสชงมอบใหขลลกคขา)

เสขนทางทชองเทยพยว Amazing 30 ยพงแจบว เปปนเสขนทางการทชองเทยพยวทยพถลกพพฒนาขถจนมาใหมช

โดยจพดเปปนโปรแกรมการทชองเทยพยวแบบครถพงวพน ดขวยตขนทคนของชคมชนทยพประกอบดขวยทคนทาง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 530 / 818



PS65006177 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบการใหลบรมการการทดองเทททยว ตนาบลนาคา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รลปแบบบรรจคภพณฑฑใหมชใหขเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม

ประชาสพมพพนธฑการขายและการตลาดผชานสพพอตชาง ๆ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กาแฟไรชใน

รายละเอทยด : กาแฟเปปนผลจตภพณฑฑทยพใชขวพตถคดจบในทของถจพนผชานกระบวนการแปรรลปดขวยวจธย

การทยพเปปนมจตรตชอสจพงเเวดลขอมและกพบตพวเรา ลลกคขาสามารถเขขารชวมเพพพอลงมพอผลจตกาแฟ

ดขวยตพวเองไดขในทคกขพจนตอนและสอนวจธยการชงกาแฟ อยกทพจงสจนคขากพมยหลากหลายรลปแบบทพจง

แบบเมพด,แบบผง,แบบดรจป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.นาคา อ.สคขสนาราญ จ.ระนอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กาแฟบขานไรชใน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Ranong21

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.สนารวจผลจตภพณฑฑและบรจการทยพมยอยลชในพพจนทยพของตนาบล

2.คพดเลพอกผลจตภพณฑฑและบรจการทยพตรงตามเปปาหมาย ทยพจะนนามายกระดพบ

3.ศถกษารายละเอยยดตชางๆ ทพจงวพตถคดจบ วจธยการทนา และสรรพคคณหรพอประโยชนฑของผลจตภพณฑฑ

และบรจการทยพจะยกระดพบ

4.มองหากลคชมเปปาหมายทยพสนใจ และตของการจะซพจอผลจตภพณฑฑหรพอใชขบรจการ

5.วางแผนยกระดพบผลจตภพณฑฑและบรจการใหขสอดคลของกพบเปปาหมาย

6.จพดทนาแผนยกระดพบผลจตภพณฑฑและบรจการใหขเปปนไปตามเปปาหมาย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 17,000

หนขา 531 / 818



PS65015112 : การทดองเทททยวเชมงอายชวมฒนะตนาบลกองดมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย AI

เทคโนโลยยการสพพอสาร/กราฟปกดยไซนฑ

สมารฑทโฟน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงอายควพฒนะตนาบลกองดจน อนาเภอแกลง จพงหวพดระยอง

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวทพจงหมด 3 รลปแบบ 1 day trip , 3 days trip , และแบบสพพงตพดไดข

ตามใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.กองดจน อ.แกลง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลกองดจน มยความเหมาะสมในการพพฒนาและผลพกดพนดขานการทชองเทยพยวดขวยเปปนตนาบลทยพมย

ประวพตจศาสตรฑทยพนชาสนใจอยกทพจงสจพงแวดลขอมทางกายภาพทยพมยจคดขาย โดยเฉพาะการทชองเทยพยว

เชจงอายควพฒนะ ซถพงประกอบดขวย 4 องคฑประกอบ ไดขแกช ดขานสภาพแวดลขอม ดขานอาหารและ

โภชนาการ ดขานสคขภาพกาย และดขานจจตใจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 532 / 818



PS65012422 : คลองลาวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Social media : ใชขชชองทาง Facebook ในการเผยแพรชเสขนทางการทชองเทยพยวทยพคลองลาวน

โปรแกรม Adobe Premiere Pro ใชขตพดตชอคลจปวจดยโอแนะนนาการทชองเทยพยว

ทนา Online Marketing ในรลปแบบตชางๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หอยนางรมรจมคลองลาวน

รายละเอทยด : หอยนางรมรจมคลองลาวน เกจดจากการเพาะเลยจยงและเปปนอาชยพของชาว

บขานอยลชแลขว อยกทพจงยพงเปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ ทางเราจถงจะทนาการประชาสพมพพนธฑ 

โปรโมท ใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน เพพพอใหขเกจดการทชองเทยพยงและซพจอสจนคขาใหขเปปนรายไดขแกชชาวบขาน

ในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กลคชมวจสาหกจจทชองเทยพยวคลองลาวน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากคลองลาวนเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ แตชยพงไมชเปปนทยพรลขจพกใหขหมลชนพกทชองเทยพยว

มากนพก อยกทพจงชาวบขานยพงเพาะเลยจยงหอยนางรมขายเปปนจนานวนมาก ทางทยมงานจถงโปรโม

ทประชาสพมพพนธฑเพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน และสชงเสรจมใหขชาวบขานมยรายไดขเพจพมขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 533 / 818



PS65002346 : การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวทางธรรมชาตมและวมฒนธรรมลานกางเตบนทฑเขาจชก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผนผพงแผนทยพทชองเทยพยว

แผนทยพทชองเทยพยวออนไลนฑ

สพพอ social media

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลานกางเตบนทฑเขาจคก

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจและวพฒนธรรมของตนาบลทคชงควายกจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.ทคชงควายกจน อ.แกลง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนเขาจคก

ออนไลนฑ : Suan Kao Jook สวนเขาจคก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจและวพฒนธรรม (ลานกางเตบนทฑเขาจคก)  

1.พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจและวพฒนธรรมของชคมชน

- รวบรวมจพดเกพบขขอมลล

- จพดทนาระบบแผนทยพทชองเทยพยวออนไลนฑ

 2.บลรณาการเชพพอมโยงการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจกพบ

- แหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม

- แหลชงทชองเทยพยวใกลขเคยยงนอกตนาบล

- ผลจตภพณฑฑและสจนคขาชคมชน เชชน ขนมเปปจ ยะชาววพง ผลไมขอจนทรยยฑ

3.สชงเสรจมชชองทางประชาสพมพพนธฑการจพดจนาหนชายและการตลาดของสจนคขาและบรจการ ใน 2 รลป

แบบ 

- offine 

• จคดเชพคอจนแหลชงทชองเทยพยว

• ปปายประชาสพมพพนธฑ 

- online

• แผนทยพทชองเทยพยวออนไลนฑ

• แผนผพงแผนทยพทชองเทยพยว

• ใชขสพพอ social media เชชน facebook, youTube, instagram

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 534 / 818



PS65009983 : ทดองเทททยวบบงดสบมว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงสถานทยพทชองเทยพยว

การโปรโมทผชาน Social Media

การโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวบถงดลบพว

รายละเอทยด : บถงบพวเปปนสถานทยพทยพพถพงเปปดใหมชและทางองคฑการบรจหารสชวนตนาบลพพงราด

กนาลพงพพฒนาอยลช จถงมยผลขคนไมชรลขจพกมากนพก โดยทยพแหชงนยจจะมยสะพานทอดยาวอยลชกลางนนจาและมย

บพวอยลชเตพมบถง เหมาะสนาหรพบถชายรลปและนอกจากนยจยพงเปปนสถานทยพเหมาะแกชการวจพง เพราะทาง

เขขาอยลชทางหลพงอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.พพงราด อ.แกลง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บถงดลบพว

ออนไลนฑ : บถงดลบพว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ณ ปปจจคบพนบถงดลบพวเปปนสถานทยพทยพทางอบต.พพงราดกนาลพงพพฒนา กนาลพงสรขางจคดเดชนใหขกพบตนาบล

พพงราด แตชเปปนสถานทยพทยพไมชมยคนรลขจพกมากนพก เนพพองจากอยลชหชางจากถนนใหญชและเขขาไปขขางใน

ซอยลถก ถขาหากมยเพจทยพสามารถแชรฑรลปและสถานทยพทชองเทยพยว และทนาปปายทางเขขาใหขนชาสนใจ

มากกวชาปปจจคบพน จะทนาใหขมยผลขทยพผชานถนนเสขนทางนยจแวะเขขาไปชมหรพอถชายรลปกพบสถานทยพทชองเทยพยวนยจ

ไดข และถขามย Steetview ทยพสามารถดลสถานทยพจรจงไดขวชาไมชไดขนชากลพวและไมชอพนตราย จะดถงดลดผลขทยพ

รพกในการทชองเทยพยวและถชายรลปไดขมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 535 / 818



PS65018141 : ปลชกตนานานการทดองเทททยวเชมงเกษตรทททหลมบใหล ณ สองสลบง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอดขานการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

โปรโมทผชานชชองทาง Facebook

โปรโมทผชานเวพบไซตฑ U2T

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวในตนาบลสองสลถง

รายละเอทยด : การจพดวาง Route สถานทยพทชองเทยพยวตชาง ๆ ในตนาบลสองสลถง Link กพบการทนา

สจนคขาชคมชนจพดจนาหนชายของชาวบขาน โดยในเบพจองตขนจะจพดทนาเวพบไซตฑและเพจเพพพอเปปนศลนยฑ

กลางขขอมลล ซถพงหากเราสามารถฟฟจ นคพนชยพการทชองเทยพยวใหขกลพบมามยชยวจตไดข รายไดขกพจะหมคน

เวยยนในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.สองสลถง อ.แกลง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T by คณะสหเวชศาสตรฑ ม.บลรพา 5 ตนาบล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

มยการจพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยว จพด Local Market ในวพนหยคด เพพพอใหขคนในชคมชน ออกมาขาย

สจนคขา หรพอ "โชวฑของ" และเปปดใหขนพกทชองเทยพยวเขขามาสพมผพส โดยผชานการประชาสพมพพนธฑจากทาง

หนชวยงานของรพฐ เพพพอดถงกลคชมลลกคขากลพบมาในพพจนทยพตนาบลสองสลถง และเพจพมรายไดข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 536 / 818



PS65027693 : นนนาเปปน-การทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑในพชนนทททอชทยาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย AR

เทคโนโลยยการผลจตสพพอ และการสพพอสารการตลาดออนไลนฑ

สมารฑทโฟน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑในเขตอคทยาน

รายละเอทยด : เสขนทางการทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลนนจาเปปนซถพงเปปนเขตอคทยาน แบบ 1 day trip 

3 days trip นนาโดยไกดฑทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.นนจาเปปน อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขวยพพจนทยพตนาบลนนจาเปปนอยลชในพพจนทยพเขตอคทยานนนจาตนาเขาชะเมา ในพพจนทยพมยเรพพองราวและแหลชงทชอง

เทยพยวเชจงธรรมชาตจหลายจคดสนาคพญ พรขอมทพจงรขานอาหารพพจนถจพน และทยพพพกมากมาย แตชยพงไมชเปปน

ทยพรลขจพกมากนพกสนาหรพบนพกทชองเทยพยว จถงเปปนทยพมาของการจพดทนาทรจปการทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 537 / 818



PS65015748 : หนองตะพาน-รลานรมมทางเพชทอนลอง ทดองเทททยวหนองตะพาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปปกหมคดกลเกจล เชพคอจนแหลชงทชองเทยพยว

ประชาสพมพพนธฑบนเฟสบคบค

ฝฝกถชายภาพ เลชาเรพพองราวแหลชงทชองเทยพยวและวจถยชยวจตชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รขานรจมทางเพพพอนของ ทชองเทยพยวหนองตะพาน

รายละเอทยด : จนาหนชายสจนคขาของดยหนองตะพาน โดยนพกเรยยนของโรงเรยยนในตนาบล และใหข

บรจการจคดทชองเทยพยวและจคดชมวจวของหนองตะพาน ตามจคดตชางๆ เชชน สวนมพงคคดไทย สขมตนา

ซาดจส บรจการลชองเรพอแพไมขไผช คลองกะแมง จคดชมวจวตขนกขามปลอายค 80 ปป จพดจนาหนชายของดย

หนองตะพานและอาหารรจมคลอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.หนองตะพาน อ.บขานคชาย จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวเชจงเกษตรบขานไผช

ออนไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนทชองเทยพยวเชจงเกษตรบขานไผช  หรพอ ธนพล ศจรจผล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การจพดจนาหนชายสจนคขาของดยหนองตะพาน โดยนพกเรยยนของโรงเรยยนในตนาบล และใหขบรจการจคด

ทชองเทยพยวและจคดชมวจวของหนองตะพาน ตามจคดตชางๆ เชชน สวนมพงคคดไทย สขมตนาซาดจส บรจการ

ลชองเรพอแพไมขไผช คลองกะแมง จคดชมวจวตขนกขามปลอายค 80 ปป จพดจนาหนชายของดยหนองตะพาน

และอาหารรจมคลอง งานกลางทคชงหนองตะพาน และมพงคคดหวานหนองตะพาน

     การเลชาประสบการณฑของวจถยความเปปนอยลชแบบดพจงเดจมของคนในชคมชน ผลขมาเยพอนจะพพกทยพใดทยพ

หนถพงเปปนระยะเวลานานเพพพอเรยยนรลขวชาคนแถวนพจนใชขชยวจตอยชางไร ปปจจพยสนาคพญทยพทนาใหขโมเดลธครกจจ 

ประสบความสนาเรพจ คพอ Value Proposition (ประสบการณฑจากการมาเทยพยว) Key Resource (

ตพวเจขาบขานและวจถยชยวจตของชคมชนทยพไมชปรคงแตชงจนเละและมาตรฐาน คคณภาพของชคมชน) และ 

Key Activities (กจจกรรมตชางๆทยพมยในชคมชนและเปปดโอกาสใหขนพกทชองเทยพยวมยสชวนรชวมไดข)

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 538 / 818



PS65014337 : ทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑหาดพลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. จพดทนาองคฑความรลขความหลากหลายทางชยวภาพทางทะเลหาดพลาเพพพอบรจการแพพคเกจการ

ทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑตนาบลพลา

2. สรขางpackage เสขนทางการทชองเทยพยว 10 จคดตของมาชมตนาบลพลา

3. สรขางเครพอขชายผลขประกอบการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑฯตนาบลพลา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงอนคกษฑหาดพลา

รายละเอทยด : พพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑระบบนจเวศแนวปะการพงหาดพลา วจถย

ชยวจตประมงพพจนบขาน และประวจตจศาสตรฑของตนาบลพลา เปปน package การบรจการการทชอง

เทยพยวตนาบลพลา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.พลา อ.บขานฉาง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวพลา U2T for BCG

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100069347813491

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1. เพพพอแนะนนาแหลชงทชองเทยพยวตนาบลพลาใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

2. เพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑและโปรโมชพพนการทชองเทยพยวทางเลพอกใหมชของตนาบลพลา

3. สรขางเครพอขชายผลขประกอบการการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ สรขางจจตสนานถกของชคมชน ผลขประกอบ

การในทของถจพน ไดขเหพนการทชองเทยพยวทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอมของหาดพลา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,800

หนขา 539 / 818



PS65011144 : โปรแกรมการทดองเทททยวเวลเนสเพชทอผสลสสงอายช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออนไลนฑแพลตฟอรฑมประเภทเฟซบคบก (Facebook)

โปรแกรม Canva

Search Engine ผชานเพจเฟซบคบก ดขวยการตรวจสอบความสนใจของผลขใชขเฟสบคบกผชานยอด

การกดไลคฑและแชรฑ ภายใตขโครงการขอรพบรองมาตรฐานทยพพพกตามมาตรฐานกรมการทชอง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมการทชองเทยพยวเวลเนสเพพพอผลขสลงอายค

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยว 2 วพน 1 คพน เสขนทางสนานพกทขอนและพพจนทยพใกลขเคยยง กลคชมเปปา

หมายประเภทกลคชมครอบครพวและผลขสลงอายค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.สนานพกทขอน อ.บขานฉาง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปกรพกษฑโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : Facebook เพจปกรพกษฑโฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวจเคราะหฑความตของการชคมชนไดขรพบ Pain Point ไดขแกช

1) Social Challenge ความทขาทายทางสพงคม

-ทนาเลอยลชไมชไกลจากแหลชงทชองเทยพยวและ EEC แตชไมชเปปนทยพรลขจพก

-ขาดองคฑความรลขในการพพฒนา Green Economy และ Tourism

-ขาดการสนพบสนคนจากภาครพฐระดพบทของถจพนและการมยสชวนรชวมของชคมชนนขอย อยชางไรกพดย ผล

กระทบจาก Covid-19 สชงผลตชอกระแสการสชงเสรจมสคขภาพ

-ขาด Amenity สนพบสนคนการเกจดเปปน Destination และ Carrying Capacity

2) Benefciaries ผลขรพบผลประโยชนฑ

-ตนาบลสนานพกทขอนโดยเฉพาะกลคชมวจสาหกจจชคมชนศลนยฑการเรยยนรลขปกรพกษฑมคชงหวพงใหขเกจดการ

กระตคขนทางเศรษฐกจจและสพงคมระดพบชคมชนและตชอยอดการสชงเสรจมตนาบลสนานพกทขอนเปปนแหลชง

ทชองเทยพยวสนาหรพบผลขสลงอายคเชจงสคขภาพ (Wellness Tourism for Silver)

3) Product/Service and Value Proposition/Distribution/Marketing & 

Communication

-Online Platform via social media

-การพพฒนาการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพเพพพอผลขสลงอายค

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 13,592
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PS65011234 : การขอรมบรองมาตรฐานทททพมก ตามมาตรฐานกรมการทดองเทททยว กระทวงการทดองเทททยวและ

กทฬา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Line offcial สนาหรพบการขอมาตรฐานทยพพพกของทาง Home lodge

Search Engine สพบคขนหาขขอมลลดขวยคยยฑเวจรฑดในการคขนหาขขอมลลทยพเกยพยวขของ

"-"

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การขอรพบรองมาตรฐานทยพพพก ตามมาตรฐานกรมการทชองเทยพยว 

กระทวงการทชองเทยพยวและกยฬา

รายละเอทยด : การขอยพพนขอรพบรองมาตรฐานทยพพพก ตามมาตรฐานกรมการทชองเทยพยว กระ

ทวงการทชองเทยพยวและกยฬา (Home Lodge Certifcate – Department of Tourism, 

Ministry of Tourism and Sports) โดยใหขความรลข ประสานและอนานวยความสะดวกเรพพอง

เอกสารประกอบการขอยพพน และการดนาเนจนการยพพนตชอหนชวยงานทยพเกยพยวขของ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.สนานพกทขอน อ.บขานฉาง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : Facebook เพจปกรพกษฑโฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวจเคราะหฑความตของการชคมชนไดขรพบ Pain Point  ไดขแกชการขาดองคฑความรลขในการพพฒนา

และการขอรพบรองยกระดพบมาตรฐานตชาง ๆ อาทจ ทยพพพก แหลชงทชองเทยพยว เพพพอสนพบสนคนการทชอง

เทยพยวในชคมชนทของถจพน และการมยสชวนรชวมของชคมชนนขอยทพจงผลกระทบจาก Covid-19 และการ

เปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยวภายนอก

จถงดนาเนจนการออกแบบแผนการดนาเนจนการในการพพฒนาชคมชน โดยมคชงเนขนทยพ ศลนยฑการเรยยนรลข

บขานปกรพกษฑ และพพฒนาทยพพพกใหขไดขรพบรองมาตรฐาน เพพพอสรขางความเชพพอมพพนใจแกชผลขมาเยพอน โดย

ประกอบดขวย ดพงนยจ

ผลขรพบผลประโยชนฑ

-ตนาบลสนานพกทขอนโดยเฉพาะกลคชมวจสาหกจจชคมชนศลนยฑการเรยยนรลขปกรพกษฑ มคชงหวพงใหขเกจดการ

กระตคขนทางเศรษฐกจจและสพงคมระดพบชคมชนจากการไดขรพบรองมาตรฐานทยพพพก

BMC

Product/Service and Value Proposition/Distribution/Marketing & Communication

-Omnichannel

-การพพฒนาการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพเพพพอผลขสลงอายค

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65006263 : แกลง-ทดองเทททยวเรทยนรสลสวนสมชนไพรดลวยเทคโนโลยท AR

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Canva ออกแบบโลโกขและบรรจคภพณฑฑ AR สรขาง Story telling ใหขการฉลากสจนคขา

เทคโนโลยย Google Street View ทชองเทยพยวเสมพอนจรจงในสวนสมคนไพร

M-Commerce ขายออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมตชางๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฐานการเรยยนรลขการเพาะปลลกพพชสมคนไพรและสรรพคคณทางยา

รายละเอทยด : ฐานการเรยยนรลข คชาบรจการ ฐานละ500บาทตชอวพน ขพจนตนพา เปปดใหขเรยยนรลข 4ฐาน (

วพนละ2000บาท) คชาวจทยากร ไมชรวมคชาอคปกรณฑฝฝก หากมยการฝฝกหพดบางฐานมยฐานใหขเลพอก 

ดพงนยจ1. พพชสมคนไพร ใบ2.พพชสมคนไพร หพว3.พพชสมคนไพร ดอก4.พพชสมคนไพร ผล5. การสกพด

สารสนาคพญแปรรลปและจนาหนชายตขนไมข พพชสมคนไพร ไมขประดพบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลตะวพนออก

ต.แกลง อ.เมพองระยอง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนพพทธมน ตนาบลแกลง อนาเภอเมพอง จพงหวพดระยอง

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/U2T-for-BCG-มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคล

ตะวพนออก-355047962195063

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1 ลลกคขาคพอใคร หรพอ Customer Segments (CS): ผลขบรจโภคทพพวไปทพจงชายหญจง ทยพสนใจเพาะปลลก

ตขนไมขพพชสมคนไพร หรพอตของการมาเรยยนรลขศถกษาดลงานเปปนหมลชคณะ

2 คคณคชาของสจนคขาหรพอบรจการคพออะไร หรพอ Value Proposition (VP): เปปนฐานเรยยนรลขเกยพยว

กพบพพชสมคนไพร การแปรรลปสมคนไพรเปปนผลจตภพณฑฑตชางๆ การเพาะปลลกการดลแลรพกษาและ

สรรพคคณทางยาของพพชสมคนไพรแตชละชนจด สามารถเรยยนรลขดขวยเทคโนโลยย AR ไดขผชาน Smart 

Phone

3 ขายผชานชชองทางไหน หรพอ Channels (CH): จนาหนชายหนขารขาน ออกบลธ จนาหนชายตขนพพนธคฑพพช

สมคนไพร และโปรโมทฐานเรยยนรลข 

4 สรขางสายสพมพพนธฑกพบลลกคขาไดขอยชางไร หรพอ Customer Relationships (CR): ใหขลลกคขารพบรลข

ถถงคคณคชาของพพชสมคนไพรไทย ดขวยการเลชาเรพพองราวผชานคลจปวจดยโอไวขบนภาพมารฑคเกอรฑทยพตจด

ไวขตรงสมคนไพรแตชละตขน ดขวยเทคโนโลยย AR

5 มยโครงสรขางรายไดขอยชางไร หรพอ Revenue Streams (RS): โมเดลรายไดขจากการจนาหนชาย

ตขนพพนธคฑสมคนไพร และฐานเรยยนรลข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000
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PS65019827 : U2T for BCG การสดงเสรมมและพมฒนาผลมตภมณฑฑชชมชนตนาบลทมบมา ตามแนวคมดเศรษฐกมจ

หมชนเวทยน (Circular Economy)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Symbiosis ของเหลพอใชขจากภาคอคตสาหกรรม

การเพจพมมลลคชาของเสยย  (up cycling)

Green Product

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กพญชพนดย

รายละเอทยด : สบลชหจนทยพมยสชวนผสมของ ชพนโรง และสารสกพดจากกพญชง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ทพบมา อ.เมพองระยอง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนบขานชพนดย

ออนไลนฑ : บขานมยชพนดย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพฒนาผลจตภพณฑฑใหมชใหขหลากหลายคพอสบลชกพญชพนดยเปปนสบลชสารสกพดผถจงชพนโรงผสมกพบ

สารสกพดCBDจากรากกพญชงตามหลพกCircularEconomyกลช คมเปปาหมายคพอกลคชมวพยรคชนและวพย

ทนางานจนาหนชายโดยตพวแทนจนาหนชาย (คนในชคมชน)ชชองทางออนไลนฑและหนขารขานการออกบลลธ

ตามหขางสรรพสจนคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 543 / 818



PS65017435 : คาเฟฟตลาดนมดสวนเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑเชจญชวนทคกคนมาเทยพยวคาเฟปตลาดนพดสวนเกษตร

จพดทนามาตรฐานของผลผลจตและผลจตภพณฑฑทางการเกษตรทยพจะนนามาวางขายทยพคาเฟป

เปปนตพวกลางในการประสานความรชวมมพอระหวชางเจขาของธครกจจคาเฟปกพบเกษตรกร

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คาเฟปตลาดนพดสวนเกษตร

รายละเอทยด : ตนาบลนาตาขวพญ อนาเภอเมพอง จพงหวพดระยอง มยผลผลจตดขานการเกษตรทยพมย

คคณภาพเปปนจนานวนมาก ทพจงนยจการปรพบรลปแบบการบรรจคหยบหชอ ตจดฉลาก ทนาแบรนดฑ รวมทพจง 

วางขายในแหลชงทยพนชาสนใจสามารถชชวยเพจพมรายไดขมากยจพงขถจน คาเฟปตลาดนพดสวนเกษตรเปปน

รลปแบบธครกจจใหมชทยพนนาผลผลจตทางการเกษตรทยพคพดสรรอยชางดย ตามมาตรฐานทยพกนาหนดไวข 

มาขายทยพคาเฟปนพพงชจลในตนาบล โดยจนาลองแบบตลาดนพดสวนเกษตร ทยพมยบรจการเครพพองดพพม 

ขนม และอาหารรชวมดขวย ประโยชนฑนยจไดขทพจงเกษตรกรทยพนนาผลผลจตทางการเกษตรมาขาย กพบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.นาตาขวพญ อ.เมพองระยอง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตพงคฑอาคาเฟป

ออนไลนฑ : ตพงคฑอา คาเฟป

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Model ธครกจจมยคลชคขาคพอ เจขาของคาเฟปและเกษตรกรในชคมชน ทางทยมจะเสนอแนวทางแนะนนาและ

ตจดตชอประสานงานรวมถถงวางมาตรการในการวางจนาหนชายสจนคขา เพพพอตอบสนองความตของ

การในการเทยพยว Cafe แบบใหมชสามารถซพจอผลผลจตหรพอผลจตภพณฑฑทยพเกษตรกรในชคมชนปลลก

หรพอผลจตเองในราคาทยพยชอมเยาวฑและหลากหลาย โดยจะมยชชองทางประชาสพมพพนธฑทพจงออนไลนฑ

และปากตชอปาก(ออฟไลนฑ) กลคชมเปปาหมายคพอบคคคลทคกเพศทคกวพยทยพชพพนชอบการทชองเทยพยวแนว 

Cafe ทยพสามารถเขขามาซพจอสจนคขาใน Cafe เพพพอเพจพมคคณคชาของสจนคขาใหขกพบเกษตรกรในชคมชนและ

ยพงเพจพมรายไดขใหขกพบเจขาของ Cafe และเกษตรกรในชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 23,200

หนขา 544 / 818



PS65002768 : โครงการยกระดมบเศรษฐกมจ  และสดงเสรมมการทดองเทททยว ตนาบลเพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมชพพนสนาหรพบการลดราคาทยพพพก และแพคเกจทพวรฑ สนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพจองแพคเกจกพบ

โครงการ U2T

แพลตฟอรฑมทพวรฑเทยพยวเพสนาหรพบนพกทชองเทยพยว

แพลตฟอรฑมออนไลนฑสนาหรพบการโฆษณา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทพวรฑเทยพยวเพ,แพลตฟอรฑมทพวรฑเทยพยวเพ

รายละเอทยด : ทพวรฑเทยพยวเพ -โปรโมชพพนสนาหรพบการลดราคาทยพพพก และแพคเกจทพวรฑ สนาหรพบนพก

ทชองเทยพยวทยพจองแพคเกจกพบโครงการ U2T แพลตฟอรฑมทพวรฑเทยพยวเพ -สนาหรพบนพกทชองเทยพยว 

โดยมยฟปงกฑชพพนหลากหลาย เชชน การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว โปรโมชพพนตชาง ๆ การจอง

โรงแรมทยพพพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.เพ อ.เมพองระยอง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทพวรฑเทยพยวเพ By U2T ตนาบลเพ

ออนไลนฑ : ทพวรฑเทยพยวเพ By U2T ตนาบลเพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธลรกจจทพวรฑเทยพยวเพ

(KP)-โครงการ U2T-BCG (KA)-ตจดตชอกพบผลขประกอบการ ภาครพฐในพพจนทยพ เพพพอขอความรชวมมพอ

ตชาง ๆ (VP)-ตนาบลเพนพจน มยสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพสวยงามอยลชหลายทยพ ยกตพวอยชาง

เชชน อคทยานแหชงชาตจเขาแหลมหญขา-หมลชเกาะเสมพด หาดแมชรนาพถง (CR)-จพดทนาแพลตฟอรฑม 

เพพพอทยพจะเปปนสพพอประชาสพมพพนธฑ เปปนสพพอกลาง ในตนาบลเพ และ สามารถแสดงความคจดเหพน สอบ

ถามรายละเอยยดตชางๆ (CS)-กลคชมนพกทชองเทยพยวจากตชางจพงหวพด ในกลคชมนยจจะเปปนกลคชมลลกคขาทยพ

ใหญชทยพสคด (KR)-ทยม U2T-BCG (CN)-ขายหนขารขาน (CS)-งบประมาณการพพฒนาแพลตฟอรฑ

มออนไลนฑ (RS)-คชานายหนขาทยพไดขรพบจากทางผลขประกอบการ รขานคขา และสถานประกอบการตชาง 

ๆ รวมถถงคชาโฆษณาสนาหรพบการประชาสพมพพนธฑในสพพอโซเชยยลมยเดยย

แผนธครกจจแพลตฟอรฑมทพพวเทยพยวเพ  (KP) -โครงการ U2T-BCG (KA)- ตจดตชอกพบผลขประกอบการ 

ภาครพฐในพพจนทยพ เพพพอขอความรชวมมพอตชาง ๆ (VP) -ขขอมลลตชางๆ เกยพยวกพบการทชองเทยพยว รขาน

อาหาร ทยพพพก รขานของฝาก  และกจจกรรมดขานการทชองเทยพยวอพพนๆ (CR) -การสพพอสารกพบลลกคขา

ดขวยตพวเองและชชองทางอพตโนมพตจ ตจดตามผลการทชองเทยพยว นนารลปภาพ ขขอคจดเหพนไปปรพบปรคง

แพลตฟอรฑมใหขตรงกพบความตของการของลลกคขามากขถจน (CS)-กลคชมนพกทชองเทยพยวในจพงหวพด แบชง

เปปนสองกลคชมหลพกๆ กลคชมแรกคพอกลคชมทยพ เปปนคนตชางจพงหวพดแตชทนางานอยลชในจพงหวพดระยอง และ

กลคชมทยพเปปนคนในพพจนทยพจพงหวพดระยอง (KR)-ทยม U2T-BCGแพลตฟอรฑมออนไลนฑผลขประกอบการใน

ตนาบลเพ (CN)-Soccial Media Facebook page: ทพวรฑเทยพยวเพ by.U2T (CS)-งบประมาณการ

พพฒนาแพลตฟอรฑมออนไลนฑ (RS)-รายไดขจากการทนาธครกจจ (Facebook page, website)

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 32,000

หนขา 545 / 818



PS65021194 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑจากมะมดวง : ผงมะมดวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบโลโกขและบรรจคภพณฑฑ

การออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การแปรรลป และการยพดอายคการเกพบรพกษา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผงมะมชวง (Mango Powder)

รายละเอทยด : ผงมะมชวง เปปนการพพฒนามะมชวงใหขมยมลลคชาเพจพมและเพจพมความหลากหลายของ

ผลจตภพณฑฑทนาใหขสามารถเขขาถถงผลขบรจโภคเพจพมมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.มาบตาพคด อ.เมพองระยอง จ.ระยอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Mango Home

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ผงมะมชวง ใชขตพววพตถคดจบหลพกเปปนมะมชวงของเกษตรกรในพพจนทยพ เปปนการเพจพมมลลคชาใหขแกชตพววพตถค

ดจบในการแปรรลปใหขอยลชในรลปแบบของการอบแหขง มยอายคการเกพบรพกษาทยพนานและยพงเปปนผง

มะมชวงทยพไดขจากธรรมชาตจ ตพวผลจตภพณฑฑมยความหลากหลายในการนนาไปใชขประโยชนฑ อยชางเชชน

นนาไปใชขในกลคชมของคนรพกสคขภาพ รขานเบเกอรฑรยพ และรขานขายเครพพองดพพม และเขขาถถงผลขซพจอไดขงชาย

ทางสพพอออนไลนฑอยชางเชชน Website, Facebook และ  Line@ ทยพกนาลพงเปปนทยพนจยมกพนในปปจจคบพน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 546 / 818



PS65005640 : ยลอนรลอยราชาเพลงลสกทชดงครสสชรพล สมบมตมเจรมญ ณ วมดสนามไชยราษฎรฑศรมทธาธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาแผชนพพบเชจญชวน

จพดทนาวจดยโอ ประชาสพมพพนธฑ

เพจพมการโปรโมท/ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยขอนรอยราชาเพลงลลกทคชงครลสครพล สมบพตจเจรจญ ณ วพดสนามไชยฯ

รายละเอทยด : เปปนสถานทยพตนานานแหชงสนามจพดประชพนวงดนตรยลลกทคชงครพจงแรกของเมพองไทย 

เมพพอ พ.ศ.๒๕๐๙ จถงไดขมยการกชอสรขาง ศาลสครพล สมบพตจเจรจญ เพพพอเปปนอนคสรณฑระลถกถถง

เรพพองราวในครพจงนพจน ซถพงเปปนทยพนจยมสนาหรพบคนทยพสมพครประกวดรของเพลงตามเวทยตชางๆ มพกจะ

เดจนทางมากราบไหวขขอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.ดอนกรวย อ.ดนาเนจนสะดวก จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เนขนการประชาสพมพพนธฑ เชจญชวนทพจงคนในและนอกชคมชน (นพกทชองเทยพยว) ใหขเดจนทางเขขามาทชอง

เทยพยวยพงวพดสนามไชยฯ โดยจพดทนาแผชนพพบ สพพอประชาสพมพพนธฑเชจญชวน (รลปภาพและวจดยโอ) เพจพม

ชชองทางการแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวผชานระบบออนไลนฑ ซถพงทางทยมคาดหวพงไวขวชา เมพพอมยคนมา

ทชองเทยพยวเพจพมขถจน อาจกชอใหขเกจดการสรขางอาชยพ/สรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชน เชชน การตพจงรขาน

คขาขายสจนคขาใหขกพบนพกทชองเทยพยว หรพอการนนาสจนคขาOTOP มาวางจพดจนาหนชาย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 547 / 818



PS65027580 : บรมการทดองเทททยวเชมงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโฆษณา ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ

การเลยจยงชพนโรง เพพพอชชวยผสมเกษตร

การทนานนจาหมพกชยวภาพ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

รายละเอทยด : เปปนบรจการทชองเทยพยวเชจงเกษตรภายในชคมชนตนาบลดนาเนจนสะดวกในรลป

แบบBCGโดยการนพพงเรพอไปชมสวนมะพรขาวและมยกจจกรรมทนานนจาหมพกชยวภาพดลวจธยการเลยจยง

ชพนโรงและเกพบมะพรขาวจากสวนตชอดขวยการลงเรพอเพพพอไปทนากจจกรรมทนาขนมแปรรลปจาก

มะพรขาวทยพเปปนผลผลจตทางการเกษตรของตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.ดนาเนจนสะดวก อ.ดนาเนจนสะดวก จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บรจการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

ออนไลนฑ : บรจการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. หาขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลดนาเนจนสะดวกทพจง 10หมลชบขาน

2. หาขขอมลลเกษตรกรตนาบลดนาเนจนสะดวกทพจง 10หมลชบขาน

3. นนาขขอมลลทยพไดขมาวจเคราะหฑ และคพดเลพอกสถานทยพกนาหนดเสขนทางการทชองเทยพยว

4. รวบรวมขขอมลลและกนาหนดกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

5. กนาหนดระยะเวลาในการทนากจจกรรมและระยะเวลาในการเดจนทางไปในแตชละทยพ

6. คนานวณคชาใชขจชายตขนทคนตชางๆ 

7. กนาหนดราคาในการขายบรจการการทชองเทยพยวเชจงเกษตร

8. จพดอบรมใหขความรลขทางดขานบรจการ

9. จพดอบรมใหขความรลขทางดขานการตลาดทพจงออฟไลนฑและออนไลนฑ

10. ทนาสพพอโฆษณาเพพพอโปรโมทบรจการการทชองเทยพยวเชจงเกษตรทพจงออฟไลนฑและออนไลนฑ

https://www.facebook.com/100132806122288

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 548 / 818



PS65013293 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) : ตนาบลประสาทสมทธมด มหาวมทยาลมยราชภมฏหมสดบลานจอมบบง (ผลมตภมณฑฑ ปชปยบมวเวอเรทย))

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดขานบรรจคภพณฑฑใหขมยความทพนสมพยและเขขาถถงผลขบรจโภคมากยจพงขถจน

ดขานการแปรรลปจากเชพจอราสดบจวเวอเรยยใหขเปปนชนจดผงสนาเรพจรลป

ดขานการจพดเกพบรพกษาตพวเชพจอราไดขนานยจพงขถจน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การขนสชงและกระจายสจนคขา

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปคปยบจวเวอเรยย

รายละเอทยด : ปคปยบจวเวอเรยย โดยเชพจอราขาวบจวเวอเรยยเปปนจคลจนทรยยฑทยพทนาใหขเกจดโรคกพบแมลง

ซถพงสามารถทนาลายแมลงไดขหลายชนจด ไดขแกชแมลง จนาพวกเพลยจยตชาง ๆ หนอนผยเสพจอ ดขวง 

ปลวกและมดคพนไฟตชาง ๆ สามารถใชขฉยดพชนพพชผพก ไมขผลและไมข ไดขในทคกระยะการเจรจญเตจบ

โตของพพช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.ประสาทสจทธจด อ.ดนาเนจนสะดวก จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑกนาจพดศพตรลพพชชคมชนประสาทสจทธจด

ออนไลนฑ : Anan Kojaroen

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนารลปแบบบรรจคภพณฑฑเพพพอใหขมยอายคการเกพบรพกษาไดขดยจากบรรจคภพณฑฑเดจม สะดวกตชอการ

ใชขงาน และยพงเพจพมมลลคชาของสจนคขาอยกดขวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 549 / 818



PS65002999 : ฟารฑมสชข ณ โพหมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การคพดสรรและคพดเลพอกสจนคขาผลจตภพณฑชคมชนทยพไดขคคณภาพมาจนาหนชายในราคายชอมเยาวฑ

การสรขางศลนยฑบรจการ การทชองเทยพยวภายในชคมชน

การโฆษณา ประชาสพมพพนธฑการจพดกจจกรรมทางการตลาดใหขเปปนทยพรลขจพกอยชางแพรชหลาย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฟารฑมสคข ณ โพหพก

รายละเอทยด : สวนฟารฑมสคข เกจดจากความตพจงใจทยพจะตอบแทนสพงคมกพบการยถดถพอแนวทาง

หลพกปฏจบพตจแนวคจดเศรษฐกจจพอเพยยงของ ร.9 มาตลอดระยะเวลา 30 ปป ปรารถนาทยพจะใหข

คน "มยความสคข" จถงนนาทยพดจนและเงจนสะสมจากการประสบความสนาเรพจในธครกจจและชยวจต

ราชการนนามาเปปดเปปนรขานอาหารและเครพพองดพพมในระยะแรก (พฤษภาคม2565) และมยความ

ตพจงใจทยพจะพพฒนาเปปดใหขบรจการในระยะทยพ2 (กพนยายน2565) ทยพจะทนาเปปนจคดพพกรถมยรขาน

จนาหนชายสจนคขาผลจตภพณฑฑของชคมชนในราคาถลกมยศลนยฑเรยยนรลขตามแนวคจดเศรษฐกจจพอเพยยง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.โพหพก อ.บางแพ จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนฟารฑมสคข

ออนไลนฑ : ฟารฑมสคข Coffee & Restaurant

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การวจเคราะหฑ Business Model Canvas นพจนจะแบชงการวจเคราะหฑองคฑประกอบของธครกจจ ออก

เปปน 9 สชวน โดยมยรายละเอยยดดพงนยจ

1. Customer Segment

- กลคชมบคคคลทยพนจยมถชายรลป เชพคอจน รพกการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑวพฒนธรรมวจถยไทย เรยยนรลขวจถย

ชคมชน

2. Value Propositions

- อาหารสด สะอาด รสชาตจอรชอย สจนคขาผลจตภพณฑฑทยพไดขมาตราฐาน ราคายชอมเยาวฑ

- ความรลข ความเพลจดเพลจน ความสนคกสนานแบบรชวมสมพยแนวทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ มรดก

ทางวพฒนธรรมทชองเทยพยววจถยไทยตามแนวเศรษฐกจจ BCG

3. Channels 

- จนาหนชายหนขารขาน บรจการรพบสชง หรพอกลคชมผลขประกอบการรถนนาเทยพยว  รถทพวรฑ รถตลข

- โฆษณาผชานชชองทาง Social media เพจทชองเทยพยว / You-tuber ทชองเทยพยว / Platform ดขาน

การทชองเทยพยว / Website  ดขานการทชองเทยพยว

4. Customer Relationship

- แบบสอบถามการใหขบรจการตลขรพบฟปงความคจดเหพน

- การมอบสชวนลดบพตรสมาชจก

5. Revenue Streams

- รายไดขจากการจนาหนชายอาหารและเครพพองดพพม

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 130,000

หนขา 550 / 818



PS65009879 : ตะกรลาหวายเททยม กลชดมอาชทพสตรทตนาบลวมดแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การทนา digital marketing

การทนาคอนเทนตฑชชองทางตชาง ๆ

การวางกลยคทธจดการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตะกรขาหวายเทยยม กลคชมอาชยพสตรยตนาบลวพดแกขว

รายละเอทยด : ตะกรขาหวาย ผลจตจากหวายเทยยม ขถจนโครงดขวยไมขไผชแขพง สานออกมาเปปนลวด

ลายดอกไมขตชาง ๆ เชชน ดอกแกขว ดอกหลามตพด มยหลายรลปทรง ทพจงแบบสยพเหลยพยมและแบบก

ลม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.วพดแกขว อ.บางแพ จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Business Caovas ของ ตะกรขาหวายเทยยม กลคชมอาชยพสตรยตนาบลวพดแกขว

1. Key Partners

- รขานขายวพตถคดจบ

- รขานขายของฝากในตนาบล

- รขานขายของในชคมชน

- บรจษพทขนสชงไปรษณยยฑ

- องคฑกรภาครพฐ เชชน ผลขใหญชบขาน

2. Key Activities

- การมยสชวนรชวมของคนในชคมชน

- การสรขาง Brand awareness

- สรขางเครพอขชายการจพดจนาหนชาย

- สรขางการตลาดออนไลนฑ

- สรขางโฆษณา ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางตชาง ๆ

3. Key Resources

 - มยแบรนดฑของตพวเอง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,000

หนขา 551 / 818



PS65006639 : ตลาดชชมชนแลกเปลททยนแบดงปฝน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ตขนแบบการจพดการตลาดแลกเปลยพยนสจพงของ

การจพดการขยะในชคมชน

การสรขางจจตสนานถกใหขเยาวชนรพกษฑโลก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดชคมชน แลกเปลยพยนแบชงปปน

รายละเอทยด : ตลาดแลกเปลยพยนแบชงปปนชคมชนหมลช 12 บขานฆของนขอย ตนาบลทชาผา เปปนตขนแบบ

การจพดการตลาดในชคมชน เกจดจากแนวคจดในการนนาสจพงเหลพอใชขในชคมชนทยพยพงสามารถใชขงาน

ไดขอยลชมาแลกเปลยพยน เกจดหมคนเวยยนใชขซนจาใหขเกจดประโยนฑสลงสคด  ซถพงปกตจชาวบขานอาจจะทจจงสลช

ระบบการจพดการขยะของเทศบาลเปปนขยะทนาใหขรพฐสลญเสยยงบประมาณในการจพดการขยะ

เพจพมโดยเปลชาประโยชนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.ทชาผา อ.บขานโปปง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หมลช 12 บขานฆของนขอย

ออนไลนฑ : ทชาผา ตของลองแวะ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตลาดแลกเปลยพยนแบชงปปนชคมชนหมลช 12 บขานฆของนขอย ตนาบลทชาผา เปปนตขนแบบการจพดการตลาด

ในชคมชน เกจดจากแนวคจดในการนนาสจพงเหลพอใชขในชคมชนทยพยพงสามารถใชขงานไดขอยลชมาแลกเปลยพยน 

เกจดหมคนเวยยนใชขซนจาใหขเกจดประโยนฑสลงสคด  ซถพงปกตจชาวบขานอาจจะทจจงสลชระบบการจพดการขยะของ

เทศบาลเปปนขยะทนาใหขรพฐสลญเสยยงบประมาณในการจพดการขยะเพจพมโดยเปลชาประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 552 / 818



PS65008268 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑวมถทชชมชนไทย-รามมญบลานมดวงผดาน Social 

media

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชข InShot ในการทนาสพพอนนาเสนอ

ใชข Facebook ในการนนาเสนอสพพอตชางๆ และเปปนชชองทางโปรโมทสจนคขาในอนาคต

ใชข Wix.com เปปนทยพจพดเกพบฐานขขอมลลเเละนนาเสนอขขอมลลวพฒนธรรมของชาวมอญ-รามพญ 

บขานมชวง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เพจมอญสไตลฑ ณ บขานมชวง และ เวพปไซดฑ 

monnabanmuang.wixsite.com

รายละเอทยด : สรขางplatformของ Social media ในการสพพอสารเรพพองราววพฒนธรรมของ

ชคมชนมอญบขานมชวง ผลจตภพณฑฑทยพตชอยอดจากผลจตภพณฑฑบขานมชวงและขขอมลลขชาวสารทยพนชา

สนใจ เพพพอสชงเสรจมทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑวจถยชคมชนไทย-รามพญบขานมชวง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.บขานมชวง อ.บขานโปปง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑผขาทอมพอบขานมชวง และพจพจธภพณฑฑบขานมชวง

ออนไลนฑ : มอญสไตลฑ ณ บขานมชวง และ เวพปไซดฑ monnabanmuang.wixsite.com

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทางทยมจะผลจตคอนเทนตฑและแชรฑเรพพองราวเกยพยวกพบวพฒนธรรมมอญบขานมชวง ผลจตภพณฑฑทของ

ถจพน และขขอมลลขชาวสารทยพนชาสนใจผชานแพลตฟอรฑมทยพเราสรขางขถจนมาใหขตรงกพบกลคชมเปปาหมายทยพ

ชอบการทชอเงเทยพยวชคมชนและสจนคขาชคมชนชชวงอายค 25-35 ปป  เพพพอสรขางการรพบรลขกระตคขนใหขเกจด

การทชองเทยพยว และสนพบสนคนสจนคขาภายในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65004091 : ครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG :  การปรมบ

เปลททยนวมถทเกษตรปลอดภมยยชคใหมด ครมนงททท 2 พชนนทททตนาบลปากแรต อนาเภอบลานโปฟง จมงหวมดราชบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขยายฐานของผลขใชขบรจการใหขกวขางขถจนทพจงในพพจนทยพและนอกพพจนทยพ ในแพลทฟอรฑมออนไลนฑ 

Facebook

Line Platform

Instagram เปปนตขน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รพพนเรจงฟารฑมสเตยฑ

รายละเอทยด : ‘รพพนเรจงฟารฑมสเตยฑ’ เปปนธครกจจทยพใหขบรจการเกยพยวกพบทยพพพกและกจจกรรม โดยผลขเขขา

พพกจะไดขสพมผพสบรรยากาศธรรมชาตจแบบบขานสวน ไดขสพมผพสวจถยชยวจตชาวเกษตร สพมผพส

อากาศทยพบรจสคทธจดและความสงบรมรพพน ทยพพพกมยกจจกรรมมากมายจพดเตรยยมไวข อยกทพจงยพงไดขเรยยน

รลขการเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.ปากแรต อ.บขานโปปง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รพพนเรจง ฟารฑมสเตยฑ ราชบครย

ออนไลนฑ : รพพนเรจง ฟารฑมสเตยฑ ราชบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

‘รพพนเรจงฟารฑมสเตยฑ’ เกจดจากความชอบในการใชขชยวจตกพบธรรมชาตจและหลงรพกวจถยชยวจตแบบ

เกษตรกรตพจงแตชยพงเดพกของคคณเอพม เมพพอโตขถจนจถงไดขทนาตามความฝปนวพยเดพก ดขวยการเปปด

บรจการรพพนเรจงฟารฑมสเตยฑขถจนมา เปปนทยพพพกขนาดไมชใหญชมาก บรรยากาศอบอคชน สงบ รชมเยพน 

เหมพอนไดขมาพพกทยพบขานสวนของตพวเอง ใหขผลขเขขาพพกไดขมยโอกาสใกลขชจดกพบธรรมชาตจ ไดขสลดอากาศ

บรจสคทธจด หลยกหนยความวคชนวายจากในเมพองพรขอมทพจงไดขเรยยนรลขวจถยชยวจตแบบเกษตรกรอยชางแทขจรจง 

โดยมยกลคชมเปปาหมายคพอ ครอบครพวขนาดเลพกไปจนถถงครอบครพวขนาดใหญช สามารถเขขามารพบ

บรจการไดขทคกเพศและทคกชชวงอายค เนพพองจากมยกจจกรรมทยพหลากหลายเหมาะกพบทคกคนในครอบ

ครพว

ชชองทางการตจดตชอและชชองทางการโปรโมทการบรจการของ ‘รพพนเรจงฟารฑมสเตยฑ’ ปปจจคบพนมย

เพยยงชชองทางเดยยวไดขแกช Facebook อยกทพจงชชองทางการขายสจนคขาและบรจการ สามารถซพจอไดข

แคชชชองทาง Facebook และออฟไลนฑเทชานพจน จถงไดขมยการวางแผนการพพฒนาการบรจการดพงนยจ

- โปรโมทการบรจการลงในสพพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ ใหขมากขถจน และจะเพจพมชชองทางการโปรโมทอพพน 

ๆ เชชน Instagram, TikTok, Twitter ฯลฯ 

- ลงขายการบรจการในแพลตฟอรฑมรขานคขาออนไลนฑ ใหขมยการซพจอขายไดขหลากหลายชชองทาง 

เชชน Shopee, Lazada, U2T Market Place ฯลฯ

- จพดทนาโปรโมชพพนเพพพอสชงเสรจมการขายและการบรจการ เชชน จนาหนชายทยพพพกควบคลชกพบกจจกรรมใน

ราคาพจเศษ, สชวนลดการเขขารพบบรจการในชชวงวพนธรรมดา เปปนตขน

โดยจคดแขพงและขขอไดขเปรยยบ คพอ ปปจจคบพน ‘รพพนเรจงฟารฑมสเตยฑ’ เปปนทยพพพกและเปปนแหลชงทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 35,000
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PS65017237 : หนองกบบทยอนดฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

application สนาหรพบการสนพบสนคนการทนา content

ความรลขเรพพองการโพสตฑสพพอใหขถถงกลคชมเปปาหมาย

ทพกษะการนนาเสนอใหขนชาสนใจเพพพอใหขเกจดอพตลพกษณฑของชชองของตพวเอง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : content สนาหรพบ Platform online Facebook

รายละเอทยด : การตชอยอดและสชงเสรจมการทชองเทยพยวจาก โครงการกจน เทยพยว ตนาบลหนองกบ 

(เดจม) ใหขเปปนทยพรลขจพกไดขอยชางกวขางขวาง และนชาสนใจมากยจพงขถจนโดยการนนาเสนอ content 

เพพพอใหขเกจดการประชาสพมพพนธฑและเปปนสพพอกลางใหขกพบสถานทยพทยพนชาสนใจเพพพอสชงเสรจมและเพจพม

มลลคชาของธครกจจรายยชอยในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.หนองกบ อ.บขานโปปง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "-"

ออนไลนฑ : Nongkob Beyond-กจนเทยพยวหนองกบ by frogken

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. การรวบรวมขขอมลลสถานทยพทยพนชาสนใจของชคมชนหนองกบและบรจเวณใกลขเคยยง

2. brainstorm การนนาเสนอ theme ทยพนชาสนใจในแตชละ content

3. การวางแผนการลง content ใหขเปปนประจนาเพพพพอใหขเกจด engagement

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0
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PS65011230 : การออกแบบประสบการณฑการทดองเทททยวผดานการเรทยนรสลการทนาขนมไขดปลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

application สนาหรพบการออกแบบกราฟฟปกเพพพอนนาไปเปปนสพพอประชาสพมพพนธฑ

application สนาหรพบการออกแบบคลจปวยดจโออยชางงชายเพพพอนนาไปเปปนสพพอประชาสพมพพนธฑ

platform การสนพบสนคนการเขขาถถงขขอมลลการทชองเทยพยวตชาง ๆเชชน platform การ generate 

QR code เพพพอใหขเขขาถถงความสนาคพญของขนมไขชปลา

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑชาวไทยวน ตนาบลหนองปลาหมอ จ.ราชบครย

รายละเอทยด : การนนาเสนอรลปแบบประสบการณฑการเวจรฑกชอปการทนาขนมไขชปลา ซถพงเปปน

ขนมของคนเชพจอสายญวณทยพอาศพยอยลชในชคมชนหนองปลาหมอ ใหขผลขเขขารชวมกจจกรรมมยสชวน

รชวมตพจงแตชการหาวพตถคดจบ "ตาล" รวมถถงเรยยนรลข รลขจพกกพบวพตถคดจบเชจงลถกซถพงเปปนวพตถคดจบทของถจพน

ของชคมชน ประกอบกพบการสรขางกจจกรรมใหขมยสชวนรชวมกพบกลคชมอพพน ๆ ในชคมชนระหวชางการพพก

คอย เพพพอเปปนการสรขางความเขขมแขพงในชคมชนและเปปนการกระจายรายไดขภายในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.หนองปลาหมอ อ.บขานโปปง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตจดตชอผชานคนในชคมชน

ออนไลนฑ : Auau Sununta

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. การสนารวจธครกจจ และกจจกรรมทยพสามารถนนามามยสชวนรชวมกพบกจจกรรมทนาขนมไขชปลา ภายใน

ชคมชน พรขอมสอบถามขขอมลลเพพพอนนามาวางแผนเสขนทางการทชองเทยพยว

2. วางแผนเสขนทางการทชองเทยพยว บนพพจนฐานมคมมองผชาน user experience เพพพอใหขเกจดการ

สรขาง valued chain ภายในชคมชน

3. ทดสอบเสขนทางการทชองเทยพยวเพพพอนนาไปปรพบปรคงใหขเกจดประสจทธจภาพสลงสคด

4. ทดลองการขายจรจง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 19,000

หนขา 556 / 818



PS65014643 : ตลาดนมดโตงเตงและศสนยฑปราชญฑชาวบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดโปรโมชพพน ซพจอ 1 แถม 1 การลดราคาสจนคขา 30% การกดแชรฑ เพจ Facebook

กดไลคฑ กดแชรฑในเพจ Facebook

การสรขางตพวตนและคอนเทนตฑชชองทางใน TikTok

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เครพพองหนพง handmade by ทคชงหลวง

รายละเอทยด : เปปนสจพงทยพทนามาจากหนพงวพวโดยตรง และมยการฟอกสยของหนพงวพวตพดเยพบ  การ

ออกแบบ  วาดลวดลายจากฝปมพอชาวบขาน สจนคขาทคกชจจนมยละเอยยดทคกชจจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.ทคชงหลวง อ.ปากทชอ จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เครพพองหนพง handmade by ทคชงหลวง

ออนไลนฑ : เครพพองหนพง handmade by ทคชงหลวง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เครพพองหนพงสามารถสรขางรายไดขเขขาชคมชนการสรขางมลลคชาเพจพมใหขแกชหนพงดจบ ซชถงเปปนผลพลอย

ไดขมาจากการทนาปศคสพตวฑของจพงหวพดสามารถนนาสจพงเหลพอใชขมาเพจพมมลลคชาไดขเปปนอยชางดยหนพงดจบ

จะถลกนนาไปใชขเปปนวตพถคดจบในการผลจตสจนคขาเครพพองหนพงชนจดตชาง ๆ เชชน กระเปปาหนพง รองเทขาแตะ 

ของทยพระลถกจากเครพพองหนพง ฯลฯ สจนคขาเหลชานยจ นอกจาก     จะสามารถผลจตเพพพอจนาหนชายใน

จพงหวพดไดขแลขวยพงสามารถผลจตเพพพอใหขสจนคขาไดขเผยแพรชในออนไลนฑ  เหตคนยจเองจถงไดขรจเรจพม

โครงการเพพพอทยพพพฒนาเครพพองหนพงตชางๆ และออกแบบทยพทพนสมพยขถจน และเปปนการเพจพมยอดขายใหข

แกชคนในชคมชน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 557 / 818



PS65014662 : เครชทองหนมง handmade by ทชดงหลวง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

กดไลคฑ กดแชรฑในเพจ Facebook

.การจพดการโปรโมทตลาดโตงเตงและศลนยฑปราชญฑชาวบขาน

การสรขางตพวตนและคอนเทนตฑชชองทางใน TikTok

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดโตงเตงและศลนยฑปราชญฑชาวบขาน

รายละเอทยด : ตลาดโตงเตงเปปนตลาดทยพพถพงเรจพมสรขางขถจนมา จถงอยากเขขาไปเผยแพรชใหขผลขคน

รลขจพกกพบตลาดของคนในชคมชน ศลนยฑปราชญฑชาวบขาน เพพพอใหขชาวบขานไดขมาศถกษาหา เผยแพรช

ความรลขและดลผลงานตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.ทคชงหลวง อ.ปากทชอ จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เครพพองหนพง handmade by ทคชงหลวง

ออนไลนฑ : เครพพองหนพง handmade by ทคชงหลวง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตลาดนพดโตงเตงและศลนยฑปราชญฑชาวบขาน ตลาดนพดโตงเตง เปปนตลาดทยพใหขชาวบขานนนาสจนคขา

แปรรลปตชางๆมาขาย และไดขทนาพพจนทยพ ทยพจะนนาใหขนพกทชองเทยพยวมาดพพมดนพากพบธรรมชาตจ และมาพพก

ผชอนศลนยฑปราชญฑชาวบขานเหลชามะละกอ เปปนพพจนทยพใหขความเกยพยวกพบเกษตรอจนทรยยฑและนนจาหมพก

ชยวภาพ อยกทพจงยพงมยใหขความรลขกพบผลขทยพมาศถกษาดลงาน และแนะนนากระบวนการทนาตชางๆ เชชน นนจาหมพก

ชยวภาพ ฮอรฑโมนไขช ผลจตภพณฑฑไลชแมลง ฯลฯ เหตคผลนยจ จถงอยากเผยแพรชทพ จงออฟไลนฑและออ

นไลนฑ สรขางความประทพบใจใหขแกชคนทยพไดขเขขามาชคมชนของเรา เพพพอเปปนการสรขางรายไดขใหขแกชคน

ในชคมชนไดข

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 558 / 818



PS65012609 : การยกระดมบผลมตภมณฑฑสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขไดขกพบไมโครเวฟ

นนาวพตถคดจบทยพมยในชคมชนมาแปรรลปสรขางมลลคชาเพจพม

ใชขโรงตากพลพงงานแสงอาทจตยฑในการอบสมคนไพร

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกกะทบ (ลลกประคบ)

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑลลกกะทบ (ลลกประคบ) ในแบรนดฑเตาไพล ใชขวพตถคดจบสมคนไพรทยพมยอยลช

ในชคมชน และทนาการสชงเสรจมใหขคนในชคมชนมยสชวนรชวมในการพพฒนาเปปนผลจตภพณฑฑลลกกะทบ 

โดยจคดเดชนของลลกกะทบ คพอ การนนาแกรบมาเปปนสชวนผสม สามารถเกพบความรขอนไดขนาน 

และสามารถนนาไปนถพงกพบหมขอนถพงหรพอนนาเขขาตลขอบไมโครเวฟกชอนทยพจะใชขไดข ซถพงจะเพจพมความ

สะดวก สะบายไดขอยกทางหนถพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.เตาปลน อ.โพธาราม จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนเกษตรสมคนไพรเตาปลน

ออนไลนฑ : U2T for BCG เตาปลน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จากการทยพคณะทนางาน U2T เฟสทยพ 1 ไดขสชงเสรจมการผลจตและแปรรลปสมคนไพรทยพมยในชคมชนจนเกจด

เปปนผลจตภพณฑฑลลกกะทบ (ลลกประคบ) ภายใตขแบรนดฑเตาไพล ซถพงผลจตจากสมคนไพรทยพมยในชคมชน 

เกจดการรวมกลคชมกชอตพจงเปปนวจสาหกจจชคมชน และจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑ สรขางรายไดขใหขกพบชคมชน 

ในครพจงนยจ คณะทนางาน U2T for BCG จถงไดขวางแผนพพฒนาตชอยอดยกระดพบมาตรฐานผลจตภพณฑฑ 

โดยการขอมาตรฐาน OTOP ลลกกะทบ เพพพอใหขเปปนสจนคขาเชจงสพญลพกษณฑของตนาบลและไดข

มาตรฐาน สามารถขยายตลาดออกสลชภายนอกชคมชนไปจนถถงระดพบประเทศไดข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 559 / 818



PS65012741 : การเพมทมมสลคดาผลมตภมณฑฑสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดลแลสคขภาพมพอและเทขา

สรขางผลจตภพณฑฑใหมชในชคมชน

เพจพมรายไดขใหขชคมชน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบผงฟล ป

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑสมคนไพรแชชเทขาเพพพอใหขผชอนคลาย ลดความตถง และดลแลสคขภาพ

เทขา ซถพงพพฒนามาจากสมคนไพรในลลกประคบทยพคนในชคมชนไดขทนาเพพพอจนาหนชาย โดยนนามา

พพฒนาใหขเปปนผลจตภพณฑฑทยพทพนสมพยมากขถจน ใชขงชาย และนชาสนใจ ดถงดลดแกชผลขพบเหพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.เตาปลน อ.โพธาราม จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเตาปลน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตภพณฑฑลลกประคบผงฟล ปเปปนผลจตภพณฑฑทยพไดขตชอยอดมาจากลลกประคบสมคนไพรทยพผลจตและ

จนาหนชายในชคมชน จากนพจนนนามาพพฒนาเปปนสมคนไพรผลฟล ปทยพสามารถนนาไปแชชมพอ แชชเทขา เพพพอ

ความผชอนคลาย ดลแลสคขภาพ ลดความเมพพอยลขาของมพอและเทขา

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 560 / 818



PS65010940 : โครงการยกระดมบและพมฒนาการจมดการทดองเทททยวชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโปรโมตการเชจญชวนผชานผลขนนาชคมชน และปราชญฑชาวบขาน

การจพดอบรมใหขความรลขดขานการบรจหารจพดการทชองเทยพยวชคมชน

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โครงการยกระดพบและพพฒนาการจพดการทชองเทยพยวชคมชน

รายละเอทยด : รชวมกพบองคฑการบรจหารสชวนตนาบลในการการปรพบปรคงภลมจทพศนฑ ตกแตชงใหขภาพ

ลพกษณฑ ปรพบปรคงเสขนทางคมนาคมใหขสะดวกสบายอนครพกษฑศจลปวพฒนธรรมและประวพตจศาสตรฑ

ทของถจพน การบรจหารจพดการ รวมสรขางมพคคคเทศกฑทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑองคฑการบรจหารสชวนตนาบลธรรมเสน

ออนไลนฑ : ประชาสพมพพนธฑผชานเวพบไซตฑของ องคฑการบรจหารสชวนตนาบลธรรมเสน ประชาสพมพพนธฑ

ผชานเวพบไซตฑของ องคฑการบรจหารสชวนตนาบลธรรมเสน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ฟฟจ นฟลสถานทยพยทชองเทยพยวภายในตนาบล ใหขมยความนชาเขขามาสพมผพสและทนากจจกรรมมากยจพงขถจน โดย

เฉพาะเสขนทางการเรยยนรลขธรรมชาตจเขาปากกวขางทยพตอนนยจปปาคชอนขขางทยพจะรก บดบพงเสขนทางใน

การเดจนเขา ทนาใหขอาจพบเจออพนตรายหรพออคปสรรคในการมาทชองเทยพยวในการเดจนเขาขถจนไปชม

วจวบนเขาทะลค จถงมยแผนทยพจะฟฟจ นฟลและจพดทนาเสขนทางใหขมยความสะดวกสบายในการมาทชองเทยพยว

มากยจพงขถจน อยกทพจงยพงมยศาสนสถานทยพอดยตเคยเปปนสถานทยพทชองเทยพยวชพพอดพงแตชปปจจคบพนกลพบไมชคชอย

มยคนสนใจ จถงอยากพพฒนาใหขมยความนชาเขขามาเยยพยมชมมากยจพงขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 561 / 818



PS65021597 : โพธารามจมกรวาลนฤมมตร1

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Unity and Virtual Reality

WebGL

Metaverse

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รขานหมาลชา Hot grill la

รายละเอทยด : การพพฒนาชชองทางการขาย เพพพอสชงเสรจมการขาย โดยมยรขานเขขารชวม คพอ รขาน 

หมาลชา Hot Grill

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.โพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขาน หมาลชา Hot Grill

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

โครงการนยจการใชขนวพตกรรมสนาหรพบธครกจจทชองเทยยว ในรลปแบบ Metaverse เพพพอสชงเสรจม

กจจกรรมการทชองเทยพยวเพพพอสรขางประสบการณฑใหมช เพจพมความสามารถทางการแขชงขพน และรอง

รพบการเตจบโตของอคตสาหกรรมการทชองเทยพยว 

รลปแบบ Metaverse ทยพจพดขถจนจะชชวยเชพพอมประสบการณฑในโลกเสมพอนเขขากพบโลกความเปปนจรจง 

โดยผลขใชขงานสามารถเยยพยมชมสถานทยพทชองเทยพยวในรลปแบบออนไลนฑ และทนากจจกรรมรชวมกพบผลขเลชน

ทชานอพพนๆ เชชน พลดคคยผชานระบบ Chat, เกพบของคลปองดขวยการ Check-in และรพบชมวยดยโอ 360 

องศา นอกจากนยจในระบบยพงมยการจพดแสดงรขานคขา ผลจตภพณฑฑ และบรจการ ทยพมยอยลชในบรจเวณ

สถานทยพจรจง โดยทยพผลขใชขงานสามารถนนาของคลปองทยพไดขจากการทนากจจกรรมไปใชขเปปนสชวนลดเมพพอ

ไปใชขบรจการในโลกความเปปนจรจงไดข ซถพงจะชชวยกระตคขนทพจงดขานการประชาสพมพพนธฑ และสรขางราย

ไดขใหขกพบธครกจจในชคมชม โดยขพจนตอนรลปดขานลชาง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 562 / 818



PS65015087 : พมพมธภมณฑฑแสดงหนมงใหญดวท-เออารฑ (V-AR)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสรจม (Augmented Reality) หรพอ AR

เทคโนโลยยเสมพอนจรจง (Virtual Reality) หรพอ VR

เทคโนโลยยการจนาลองสถานทยพจรจงแบบทพวรฑเสมพอนจรจงเปปน (360° Virtual Tour)

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พจพจธภพณฑฑแสดงหนพงใหญชวย-เออารฑ (V-AR)

รายละเอทยด : พจพจธภพณฑฑแสดงหนพงใหญชในรลปแบบเทคโนโลยยความเปปนจรจงเสรจม 

(Augmented Reality) และเทคโนโลยยเสมพอนจรจง (Virtual Reality)

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.สรขอยฟปา อ.โพธาราม จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พจพจธภพณฑฑหนพงใหญช วพดขนอน

ออนไลนฑ : U2T สรขอยฟปา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การพพฒนาพจพจธภพณฑฑแสดงหนพงใหญชวยเอ-อารฑ (V-AR) ดขวยเทคโนโลยยความเปปนจรจงเสรจม 

(Augmented Reality) และเทคโนโลยยเสมพอนจรจง (Virtual Reality) เพพพอเปปนชชองทางทยพใหขนพก

ทชองเทยพยวสามารถเขขาชมและเรยยนรลขในพจพจธภพณฑฑฯ แหชงนยจไดขตลอดไปทคกเวลาและทคกสถานทยพ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 563 / 818



PS65012953 : การขมบเคลชทอนวมถทรมกษฑโลกดลวยการทดองเทททยวคารฑบอนตนทา ตนาบลดอนแรด จมงหวมดราชบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยเครพพองขถจนรลปภาชนะทนาภาชนะจากกาบกลขวย ใบตอง ใบสพก

ใชขชชองทางการขายผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล เพจ U2T 

ตนาบลดอนแรช หรพอ ฝากลจงคฑตามกลคชมและเพจเกยพยวกพบการทชองเทยพยวตชางๆ

โปรแกรม Canva เพพพอการออกแบบประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมการทชองเทยพยวคารฑบอนตนพา

รายละเอทยด : เพพพอยกระดพบเศรษฐกจจการทชองเทยพยวตนาบลดอนแรชแบบยพพงยพน จถงเกจดแนวคจด

โปรแกรมการทชองเทยพยวคารฑบอนตนพา เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขสพมผพสวจถยชยวจต วพฒนธรรมทของถจพน 

โดยการปปพ นจพกรยาน สกลบตเตอรฑ หรพอรถเตจมนนจามพนไบโอดยเซล เพพพอลดมลพจษทยพสชงผลเสยยตชอ

สภาพแวดลขอม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลรพตนโกสจนทรฑ

ต.ดอนแรช อ.เมพองราชบครย จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตบาหลาดไท-ยวน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลดอนแรช ราชบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยการวางแผนการจพดโปรแกรมการทชองเทยพยวคารฑบอนตนพา การลงพพจนทยพศถกษาเสขนทางทชองเทยพยว 

การผลพกดพนการทชองเทยพยวตนาบลดอนแรชดขวยความรชวมมพอจากประชาชนและการสรขาง content 

โปรโมทการทชองเทยพยวและจนาหนชายสจนคขาชคมชน ทรพพยากรในการทชองเทยพยวประกอบไปดขวย เสขน

ทางการทชองเทยพยว (ตบาหลาดไท-ยวน ศลนยฑหพตถกรรมผขาซจพนตยนจก รอยพระพคทธบาทจนาลอง 

จจตรกรรมบนเพดาน (วพดทคชงหญขา) ไรชผพกสลพดปลอดภพย และหมลหลคมอจนทรยยฑฟารฑม ภาชนะวพสดค

จากธรรมชาตจ เชชน ใบตอง กาบกลขวย ไมขไผช กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพชพพนชอบการปปพ นจพกรยาน 

และผลขสนใจเรยยนรลขประวพตจศาสตรฑและวจถยชคมชน สามารถทชองเทยพยวไดขทคกเพศทคกวพย มยสจทธจพจเศษ

แกชลลกคขา สนาหรพบแลกซพจออาหารในชคมชนและเชชาจพกรยานจพดการโปรโมทผชาน Facebook เพจ 

U2T ตนาบลดอนแรช เพจการทชองเทยพยวจพงหวพด ประชาสพมพพนธฑ ณ ตบาหลาดไท-ยวน การตลาด

เปปนการจพดจนาหนชายสจนคขา มยตขนทคนการบรจการ รายไดขจากการทนาธครกจจแบบบรจการ จะไดขจาก

การขายโปรแกรมการทชองเทยพยวคารฑบอนตนพา รายไดขจากการขายผลจตภพณฑฑในชคมชน โดยจพด

จนาหนชายผชานออนไลนฑ Facebook เพจ U2T ตนาบลดอนแรช Facebook เพจการทชองเทยพยว

จพงหวพด จนาหนชายผชานการประชาสพมพพนธฑ ณ ตบาหลาดไท-ยวน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 564 / 818



PS65015690 : พมฒนาศสนยฑเรทยนรสลเกษตรทฤษฎทใหมดสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงเกษตร และยกระดมบเปปน

วมสาหกมจชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนารลปแบบผลจตภพณฑฑใหขมยรลปทรงทยพนชาสนใจ เปปนเอกลพกษณฑเฉพาะทของถจพน

ใชขเทคโนโลยยการเกษตรทยพมยความปลอดภพยเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม

ใชของคฑความรลขตามหลพกการเกษตรทฤษฎยใหมช “โคก หนอง นา” โมเดล

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ใหขบรจการแหลชงเรยยนรลขทางการเกษตร พพชผลทางการเกษตร ขนม

ไทยโบราณ

รายละเอทยด : ใหขบรจการทางการทชองเทยพยวในเชจงเกษตร และเปปนศลนยฑการเรยยนรลขในดขานการ

เกษตร โดยมยหลพกเกษตรทฤษฎยใหมช โคก หนอง นา โมเดล เปปนตขนแบบและตพวอยชาง ใชข

เทคโนโลยยการเกษตรทยพเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม มยวจธยการใหขนนจาอพตโนมพตจสนาหรพบพพชผลใชข

ผลจตผลในทของถจพนทยพมยอยลช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.หจนกอง อ.เมพองราชบครย จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมวจสาหกจจชคมชนสวนลขอมรพกษฑ บขานหนองกระทคชม เลขทยพอาคาร/ชพจน สวนลขอมรพกษฑ 

บขานเลขทยพ 79 หมลช 10 ซอย - ถนน - หจนกอง เมพองราชบครย ราชบครย 70000 โทร 0895254112

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Key Partners

- เครพอขชายเกษตรกร

- เครพอขชายศลนยฑการเรยยนรลข

- เครพอขชายสจนคขา OTOP

-รขานจนาหนชายฝากและของทยพระลถก จพงหวพดราชบครย

-รขานกาแฟ และคาเฟปในตนาบลหจนกอง

-สนานพกงานเทศบาลตนาบลหจนกอง

-รขานขายของฝากทยพถนจาเขาบจน

-งานอยเวขนท หรพอเทศกาลตชางๆในชคมชนและจพงหวพด

Key Activities

- ใหขบรจการทางการทชองเทยพยวในเชจงเกษตร และเปปนศลนยฑการเรยยนรลขในดขานการเกษตร โดยมย

หลพกเกษตรทฤษฎยใหมช โคก หนอง นา โมเดล เปปนตขนแบบและตพวอยชาง Value Propositions

 - กจจกรรมทชองเทยพยวเชจงเกษตร

 -  อนครพกษฑขนมไทยโบราณและจนาหนชายขนมไทยโบราณ

 - ศลนยฑการเรยยนรลขทางการเกษตรทฤษฎยใหมช โคก หนอง นา โมเดล ทยพครบวงจร

 - การใหขบรจการในการศถกษาดลงานและจพดเลยจยงทยพเปปนคณะ หรพอกลคชมคน Customer 

Relationships

- ใสชใจความตของการของลลกคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 565 / 818



PS65015913 : การเพมทมชดองทางการตลาด online บน platform ออนไลนฑ ในการขายผลมตภมณฑฑของตนาบลหมน

กอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การตลาดออนไลนฑทยพทนาผชาน Social Network ตชางๆ เนขนการเขขาถถงกลคชมคนบนโลก Social 

Network

การนนาสจนคขามาสรขางเปปนวจดยโอสพจนๆเพพพอใหขเหพนถถงคคณภาพและขขอดยของสจนคขา

การเปปดการมองเหพนใหขบคคคลภายนอกไดขเหพนสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การยจงแอดโฆษณาใหขกพบผลจตภพณฑฑ การจพดทนาวจดยโอรยวจวสจนคขาการ

เผย แพรชสจนคขาบน social marketing

รายละเอทยด : การตลาดออนไลนฑทยพทนาผชาน Social Network ตชางๆ เนขนการเขขาถถงกลคชมคน

บนโลก Social Network เชชน Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok, การนนาสจนคขา

มาสรขางเปปนวจดยโอสพจนๆเพพพอใหขเหพนถถงคคณภาพและขขอดยของสจนคขา และเพพพอใหขบคคคลไดขเหพน

ภาพมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.หจนกอง อ.เมพองราชบครย จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การเพจพมชชองทางการตลาด online บน platform ออนไลนฑ ในการขายผลจตภพณฑฑ

ของตนาบลหจนกอง

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Key Partners

- รขานคขาออนไลนฑ

- ผลจตภพณฑฑตนาบล

- กลคชมลลกคขาออฟไลนฑ

Key Activities

- ทนาคอนเทนตฑลงบนแพลตฟอรฑมตชางๆ

- การทนาสจนคขาใหขเปปนทยพรลขจพกโดยการสรขางรยวจวจากลลกคขาจรจง

- โปรโมทแฟนเพจ Value Propositions

 - ระบบแนะนนารายการนชารพบชม

 -  เชพพอมตชอไดขอยชางรวดเรพว

 - การทนาคอนเทนตฑทยพนชาสนใจ Customer Relationships

- ความรวดเรพวในการใหขบรจการลลกคขา

- การใหขบรจการทยพเปปนกพนเอง

- การบรจการหลพงการขาย

- ใหขคนาแนะนนาเกยพยวผลจตภพณฑฑอยชางครบถขวน Customer Segments

  - กลคชมลลกคขาทยพสนใจผลจตภพณฑฑของตนาบลหจนกอง

- กลคชมลลกคขาออนไลนฑบนแพลตฟอรฑมตชางๆ

  

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 566 / 818



PS65014658 : โครงการยกระดมบรายไดลผดานการสรลางเสลนทางทดองเทททยวบนฐานภสมมปฝญญาในชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอสพงคมออนไลนฑเพพพอประชาสพมพพนธฑเสขนทางและกจจกรรมในเสขนทางการทชองเทยพยว และรพบ

จองกลคชมคนทยพสนใจ

การถชายภาพ และคลจปวจดจโอเพพพอประชาสพมพพนธฑเสขนทางและกจจกรรมในเสขนทางการทชอง

เทยพยวชคมชน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยว

รายละเอทยด : เปปนเสขนทางเกยพยวกพบการศถกษาการทนาเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรพอ

เพยยง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.จอมประทพด อ.วพดเพลง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

นนาเสนอเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงเกษตรสรขางสรรคฑ ใน 2 โปรแกรม คพอ โปรแกรมทชองเทยพยว

เชจงเกษตร แบบ 1วพน และแบบครถพงวพน  โดยกลคชมเปปาหมายคพอ กลคชมแมชบขานเกษตรกร  นพกเรยยน 

นพกศถกษาทยพเรยยนรลขเกษตรพอเพยยง เกษตรทฤษฎยใหมช การสรขางอาชยพ โดยรองรพบไดข 40 คน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 4472.5

หนขา 567 / 818



PS65045122 : ลลานแคคตมส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยการ Promote สจนคขา ผชานชชองทาง Online

จพดทนา Brochure แสดงรายละเอยยดของสจนคขา

มยการแสดงรายละเอยยดสจนคขา ผชานการสแกน QR code

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลขานแคคตพส

รายละเอทยด : แคคตพสสายพพนธคฑตชางๆ ขนาด 5 เซนตจเมตร บรรจคในกระถางพรขอมดจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.วพดเพลง อ.วพดเพลง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ลขานแคคตพส มยการพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขมยความนชาสนใจมากยจพงขถจน  มยชชองทางการจพดจนาหนชาย

หนขารขาน และการขายสจนคขาผชานชชองทางออนไลนฑ (Facebook Page : U2t ตนาบลวพดเพลง 

อนาเภอวพดเพลง จพงหวพดราชบครย) โดยจะมยชชองทางการชนาระเงจนทยพหลากหลายและมยการจพดสชง

ทางไปรษณยยฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 568 / 818



PS65014664 : การพมฒนาบรรจชภมณฑฑของทททระลบกและการจนาหนดายในตลาดออนไลนฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดโปรโมชพพนพจเศษในชชวงเทศกาล

นนาเสนอจคดเดชนของสจนคขา

การกระตคขนยอดขายขายผชานการไลฟฟสด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เเชมพลสมคนไพรมะกรลดใบหมยพภลเขา

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑชคมชนทยพไดขรพบมาตรฐานการผลจต มยการจนาหนชายทยพตลาดเชขารจม

ธารโอบะปปอย เเละศลนยฑเรยยนรลขเศรษฐกจจพอเพยยงบขานตะโกลชางอยลชเดจม ทางคณะU2T จถงเหพน

โอกาสในการเพจพมชชองทางการจพดจนาหนชายในรลปแบบออนไลนฑ ผชานการไลฟฟสด เพพพอเปปนการ

เขขาถถงลลกคขาใหขมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏหมลชบขานจอมบถง

ต.สวนผถจง อ.สวนผถจง จ.ราชบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : BAI KHIEOW

ออนไลนฑ : BAI KHIEOW

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เพพพอเพจพมยอดขายใหขกพบแบรนดฑใบเขยยว โดยการจพดอบรมผลขทยพเกยพยวขของใหขมยความรลขทพกษะในการ

สพพอสาร ผชานชชองทางการไลฟฟสด ผชานชชองทางออนไลนฑ โดยเชจญวจทยากรผลขเชยพยวชาญทยพมยความ

รลขและชนานาญการทางดขานการขายสจนคขาออนไลนฑเขขามาชชวยถชายทอดองคฑความรลขเเกชชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 17,400

หนขา 569 / 818



PS65013278 : สบสด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การรวบรวมองคฑความรลขของชคมชน

การพพฒนา Package ของผลจตภพณฑฑ

การเพจพมมลลคชาสจจนคขาจากชคมชน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : W.P HERBAL SOAP

รายละเอทยด : เนขนสารสกพดจากธรรมชาตจ อชอนโดยนตชอผจว และเอาใจลลกคขาใหขเลพอกใชข

ผลจตภพณฑฑทยพสกพดจากธรรมชาตจมากขถจนแทนการใชขสารสพงเคราะหฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.วพงเพลจง อ.โคกสนาโรง จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ขยายตลาด: เปปดตลาดขายออนไลนฑ, ขยายตลาดกวขางขถจน

ปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑ : ใหขทพนสมพยมากขถจน ,ดถงดลดใจกลคชมวพยรคชนมากขถจนทพจงในเรพพองรลปลพกษณฑ

และสรรพคคณในการทนาความสะอาดและบนารคงผจว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,780

หนขา 570 / 818



PS65006452 : นมยมโขน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ผลจตภพณฑฑทนาดขวยมพอ (handmade)

วจธยทยพทนาใหขสยแหขงเรพว

วจธยทยพทนาใหขชจจนงานคงทน แขพงแรง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นจยมโขน

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑแบบศจลปฟวพตถค ประเภทประณยตศจลปฟชชางไทย มยลพกษณะสวยงด

งามคลขายหนขากาก แตกตชางตรงทยพเปปนการสรขางแบบจนาลองรลปทรงสรขางขถจนโดยการหลชอ

ขถจนรลปดขวยกระดาษสาเกรดดย ลงรพกปปดทองประดพบดขวยอพญมณยเพชรพลอยกระจกอพนเตพม

ไปดขวยความแวววาว งดงาม ลงสยเขยยนลายลงใบหนขาถชายทอดถถงจจตวจญาณในรลปแบบหพวโขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.หลคมขขาว อ.โคกสนาโรง จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หนคมาณพรหมทจน

ออนไลนฑ : หนคมาณพรหมทจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กรกฏาคม 

เตรยยมพพจนทยพ ,เตรยยมแผนการทนาธครกจจผลจตภพณฑฑ และสถานทยพในการผลจต 

การสอบถามความสนใจของคนในชคมชม 

ตจดตชอ ประสานงานกพบผลขนนาทของถจพนและผลขนนาชคมชนหมลชบขาน

ลงพพจนทยพสนารวจบคคลากรผลขสนใจครชวมโครงการ

คนานวณตขนทคนใน การทนาผลจตภพ

ณฑฑ  รวมระเวลา 3 อาทจตยฑ

สจงหาคม

ทนาการคพดเลพอกบคคลากร บคคคลในชคมชนทยพสนใจรชวมทนาผลจตภพณฑฑ

เปปดอบรมเพพพอสอนการทนาผลจตภพณฑฑ

ขพจนตอนการทนาตชางๆใหขเขขาใจและสามารถทนาไดข

จพดเตรยยมอคปกรณฑการทนา ผลจตภพณฑฑ

ใหขครบทคกขพจนตอน

เตรยยมรลปแบบการบรรจคผลจตภพณฑฑ 

เชชน กลชองแกขวใสหรพอกลชองกระดาษทถบ 

สรขางโลโกขชพพอผลจตภพณฑฑใหขเขขาใจชพดเจน

เตรยยมวางแผนการตลาดเพพพอจพดจนาหนชาย

รวมระยะเวลา 4 อาทจตยฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 43,500

หนขา 571 / 818



PS65031328 : เสลนทางทดองเทททยวชมสวนรชกขชาตมนนนาตกวมงกลานเหลชอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปปายแนะนนาเสขนทางเขขา-ออกสวนรคกขชาตจนนจาตกวพงกขานเหลพอง 2 เสขนทางหลพก

ปปายโฆษณาแหลชงทชองเทยพยวปปกหมคดสถานทยพสนาคพญ อาทจเชชน สถานทยพเชพคอจน ทยพพพก รขานคขา/

อาหาร บรจการตชางๆในเขตพพจนทยพสวนรคกขชาตจนนจาตกวพงกขานเหลพองและบรจเวณใกลขเคยยง

เพจพมชชองทางการโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวสวนรคกขชาตจนนจาตกวพงกขานเหลพองผชานชชองทาง 

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปปายแนะนนาเสขนทางไปสวนรคกขชาตจนนจาตกวพงกขานเหลพอง

รายละเอทยด : ปปายแนะนนาเสขนทางเขขา-ออก สวนรคกขชาตจนนจาตกวพงกขานเหลพอง 2 เสขนทาง

หลพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพระนคร

ต.ทชาดจนดนา อ.ชพยบาดาล จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาปปายบอกเสขนทางแหลชงทชองเทยพยวนนจาตกวพงกขานเหลพองและสวนรคกขชาตจวพงกขาน

เหลพองและออกแบบโบรชพวรฑสามพพบพพบหพวขขอ“แหลชงทชองเทยพยวตนาบลทชาดจนดนา อนาเภอ

ชพยบาดาล จพงหวพดลพบครย”เพพพอสชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยวในชคมชนตนาบลทชาดจนดนา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 572 / 818



PS65014989 : โครงการสดงเสรมมและสนมบสนชนการทดองเทททยวเรทยนรสลวมถทชทวมตในชนบทของโฮมสเตยฑบลานลสก

สาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงสถานทยพปรพบภลมจทพศนฑ และเพจพมเสขนทางทชองเทยพยงในพพจนทยพใกลขเคยยง

นนาเทคโนโลยยดขาน IT เขขามาใชขภายในชคมชนสรขางเพจแหลชงทชองเทยพยว

การสนารวจและจพดเกพบขขอมลลของกลคชมลคกคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑบขานลลกสาว

รายละเอทยด : เปปนทยพพพกเชจงทชองเทยพยว ทยพอยลชในชคมชนมยประชาชน/เกษตรกรเปปนเจขาของบขาน มย

กจจกรรมสนาหรพบนพกทชองเทยพยว  เรยยนรลขวจถยชยวจตเกษตรกรในชคมชน เชชนกจจกรรมวจถยชยวจต

เกษตรกร ปลลกผพก เลยจยงปลา อาหารพพจนบขาน การทนาไรช การเลยจยงสพตวฑ การทนาสวน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.บขานใหมชสามพคคย อ.ชพยบาดาล จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โฮมสเตอยฑบขานลลกสาว

ออนไลนฑ : baan.luksaaw

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โฮมเสตยฑบขานลลกสาว ตนาบลบขานใหมชสามพคคย อนาเภอชพยบาดาล จพงหวพดลพบครย เปปนธครกจจใหข

บรจการทยพพพกโฮมเสตยฑ ภายใตขบรรยากาศแบบธรรมชาตจ มยกจจกรรมเรยยนรลขวจถยชยวจตเกษตรกรใน

ชคมชน เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตร  เนขนสรขางประสบการณฑใหขกพบลลกคขาผลขพพกอาศพยเกจดความ

รลขสถกสงบ ใกลขชจดกพบธรรมชาตจ นอกจากนยจยพงมยกจจกรรมตชางๆ เชชนการปลลกพพชผพกสวนครพว แปร

รลปอาหารอยชางงชาย ขพบรถชมไรชขขาวโพด ไรชมพนสนาปะหลพง การเลยจยงแพะในชคมชน 

เปปาหมายกลคชมลลกคขาหลพกคพอ กลคชมนพกทชองเทยพยวชาวไทย อายค 30-60 ปป รายไดขระดพบปานกลาง

ขถจนไป ทยพชพพนชอบการพพกผชอนแบบใกลขชจดธรรมชาตจ อยกทพจงมยความชอบสพมผพสกพบวจถยวพฒนธรรม

ชคมชน และลลกคขาทยพมยภลมจลนาเนาในพพจนทยพ ต.บขานใหมชสามพคคยหรพอจพงหวพดใกลขเคยยงจพงหวพดลพบครย 

แผนการใหขบรจการ ชชองทางออนไลนฑ ลลกคขาสามารถสอบถามขขอมลล หรพอจองหของพพกผชาน

ทาง facebook,website, Instagram (baan.luksaaw), Line ,ประชาสพมพพนธคฑรชวมกพบ agoda 

และรชวมอยลชในเพจทยพพพกในจพงหวพดลพบครย ชชองทางออฟไลนฑ ลลกคขาสามารถสอบถามขขอมลลหรพอ

จองหของพพกผชานทางโทรศพพทฑ ปปายโฆษณา

โบรชพวรฑ ในทยพสาธารณะ 

เปปาหมายการสรขางรายไดขของธครกจจมาจากคชาบรจการทยพพพก ไดขแกชคชาทยพพพก 4 หของ ๆ ละ 600 

บาท รายไดขทยพเพจพมขถจน 10 % จากรายไดขเดจม  คชาเขขารชวมกจจกรรมเพพพอการศถกษาวจถยชยวจตและ

วพฒนธรรมพพจนบขานรวมถถงการขายผลผลจตภายในโฮมสเตยฑใหขกพบลลกคขาทยพตของการ เปปนการ

ตชอยอดอาชยพเดจมทางการเกษตรและการพพฒนาพพจนทยพวชางใหขเกจดประโยชนฑเพพพอสรขางรายไดข

เพจพมมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 38,000

หนขา 573 / 818



PS65012149 : การทดองเทททยวในพชนนทททตนาบลเชทยงงา อนาเภอบลานหมทท จมงหวมดลพบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชยยงงา

รายละเอทยด : การจพดทนาแผนทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลเชยยงงา เพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว

และการจนาหนชายผลจตภพณฑฑภายในตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.เชยยงงา อ.บขานหมยพ จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเชยยงงา อนาเภอบขานหมยพ จพงหวพดลพบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดทนาแผนการพพฒนาการทชองเทยพยวชคมชนอยชางยพพงยพนครอบคลคมทพจง ๓ มจตจดขานเศรษฐกจจ ดขาน

สพงคม และดขานสจพงแวดลขอม

-ควรมยผลขรพบผจดชอบหลพกดลแลทะเบยยนประวพตจสมาชจกเขขา-ออกและทะเบยยนประวพตจสมาชจกกลคชม

สชงเสรจมกนารทชองเทยพยวโดยชคมชน

-กลคชมฯ ควรมยการเผยแพรชขขอมลลตนาแหนชงหนขาทยพของ

สมาชจกกลคชมฯ ใหขคนในชคมชนทราบ เชชน ประกาศ

เวพบไซตฑ เปปนตขน

-มยการกนาหนดขขอตกลงดขานการบรจหารจพดการ

ทรพพยากรสพงคม ประเพณย และ วพฒนธรรม 

การปฏจบพตจใชขรชวมกพน

-ควรมยการจพดทนาปปายกลคชมฯ มยชชองทางและสพพอการ

-ประชาสพมพพนธฑขขอควรปฏจบพตจใหขนพกทชองเทยพยวทราบลชวงหนขา

-การประยคกตฑใชข โคก หนอง นา โมเดล สนาหรพบการจพดการทชองเทยพยงเชจงเกษตรในชคมชน

เพพพอความยพพงยพนนพจนสามารถนนามาประยคกตฑใชขไดขในพพจนทยพในชคมชนตชาง ๆ ไดขตามความตของการ

และปปจจพยแวดลขอม

ทยพตของคนานถงถถงกชอนการพจจารณาการจพดการการเกษตรในเมพองคพอ ปปจจพยดขานกายภาพและ

สจพงแวดลขอม ปปจจพย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 574 / 818



PS65004061 : Green travel : ไหวลพระ 9 วมด สมมผมสวมฒนธรรมลชดนนนนาบางขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรม SketchbookPro ในการออกแบบโลโกขเสพจอนพกสพพอความหมายทของถจพนและกระเปปา

ใชขชชองทางการบรจการผลจตภพณฑฑผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช 

Facebook fanpage: ตลาดนนจาบางขาม บขานหมยพ ลพบครย

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

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลชองเรพอลคชมแมชนนจาบางขาม ตนาบลบางพถพง

รายละเอทยด : เปปนบรจการทชองเทยพยวลชองเรพอไหวขพระ 9 วพด สพมผพสวพฒนธรรมลคชมนนจาบางขาม 

โดยระยะเวลาลชองเรพอไมชเกจน2ชพพวโมง ตพจงแตชจคดเรจพมตขน ทชาเรพอวพดคคขงทชาเลา สจจนสคดทยพวพดคคขงทชา

เลาและจคดแวะใหขขถจนเยยพยมชมความงาม มยอยลชดขวยกพน 5 จคดหลพกๆ คพอ วพดบางพถพง, วพดมหาสอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.บางพถพง อ.บขานหมยพ จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดคคขงทชาเลา

ออนไลนฑ : ตลาดนนจาบางขาม วพดคคขงทชาเลา บขานหมยพ ลพบครย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวจพงหวพดลพบครยมยนโยบายสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑ สชงผลใหขรลป

แบบธครกจจการทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑ ทยพเปปนการรพกษาสภาพแวดลขอมและพพฒนาชคมชน

อยชางยพพงยพนเตจบโตไปดขวย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 575 / 818



PS65002805 : ขลาวสารบลานทชดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมรายละเอยยดประโยชนฑ ในบรรจคภพณฑฑของขขาวสารบขานทคชงใหขมยความนชาสนใจมากยจพงขถจน

เพจพมชชองทางการจนาหนชายขขาวสารผชานชชองทางออนไลนฑ

ปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑของขขาวสาร ขนาด 5 กจโลกรพม

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขขาวสารบขานทคชง

รายละเอทยด : ขขาวสารทยพผลจตโดยตรงจากชาวนา ไดขรพบมารตฐาน GAP ขายในราคายชอม

เยาวฑ  สะดวก สะอาด ปลอดภพยกพบผลขบรจโภค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.สนามแจง อ.บขานหมยพ จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ขขาวสารบขานทคชง ลพบครย

ออนไลนฑ : u2t_sanamjeang_ru

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑของผลจตภพณฑฑขขาวสารบขานทคชงซถพงเปปนสจนคขาของบขานทคชงสาธารณฑ โดย

จพดทนาบรรจคภพณฑฑขถจนใหมชใหขมยความนชาสนใน และดถงดลดผลขบรจโภค เพจพมการขายสจนคขาในระบบออ

นไลนฑ โดยสรขางเพจ Facebook Line Instagram เพพพอเพจพมกลคชมลลกคขา ทพจงในหมลชบขาน จพงหวพดอพพน 

ๆ  และลลกคขาสามารถซพจอสจนคขาไดขทคกเพศ ทคกวพย และสามารถเพจพมยอดขายใหขผลจตภพณฑฑไดข

มากกวชาเดจม 20 %

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 6,300

หนขา 576 / 818



PS65016766 : สดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงประวมตมศาสตรฑผดานเฟซบชบกแฟนเพจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอสพงคมออนไลนฑประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑในพพจนทยพ

จพดทนาแผชนพพบเพพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑในพพจนทยพ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวเมพองลจงอจงประวพตจศาสตรฑ

รายละเอทยด : จพดทนาแผนทยยพแสดงสถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลทชาหจน พรขอมทพจงเลชาถถง

ประวพตจศาสตรฑความเปปนมา ความสนาคพญของสถานทยพ เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจ

ในเรพพองราวดพงกลชาวใหขเขขามาในพพจนทยพ เปปนเครพพองมพอในการชชวยกระตคขนเศรษฐกจจ โดยจพดทนา

ผลจตภพณฑฑผชานชชองทางOnline ไดขแกช Facebook และWebpage และมยการวพดผลจาก

จนานวนผลขทยพเขขาถถงสพพอประชาสพมพพนธฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.ทชาหจน อ.เมพองลพบครย จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทชาหจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาแผนทยยพแสดงสถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบลทชาหจน พรขอมทพจงเลชาถถงประวพตจศาสตรฑความ

เปปนมา ความสนาคพญของสถานทยพ เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจในเรพพองราวดพงกลชาวใหข

เขขามาในพพจนทยพ เปปนเครพพองมพอในการชชวยกระตคขนเศรษฐกจจ โดยจพดทนาผลจตภพณฑฑผชานชชอง

ทางOnline ไดขแกช Facebook และWebpage และมยการวพดผลจากจนานวนผลขทยพเขขาถถงสพพอประชา

สพมพพนธฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 577 / 818



PS65016847 : ยกดมบการทดองเทททยวเชมงอาหารยดานเมชองเกดาผดานเฟซบชบกแฟนเพจ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอสพงคมออนไลนฑเพพพอยกระดพบการทชองเทยพยวในพพจนทยพ

จพดทนาแผชนพพบเพพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวและเสขนทางทชองเทยพยวในพพจนทยพ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : EAT AM อจพม รจมเมพองเกชา

รายละเอทยด : จพดทนาแผนทยพแสดงเสขนทางรขานคขารขานอาหารภายในตนาบลทชาหจน นนาเสนอ

สจนคขา แหลชงซพจอขายสจนคขา พรขอมเลชาเรพพองราววจถยชยวจต ของคนในชคมชนทยพมยความผลกพพนธฑกพบ

ประวพตจศาสตรฑ อาหาร และสถานทยพ ความสนาคพญของสถานทยพ เปปนเครพพองมพอในการชชวยกระตคขน

เศรษฐกจจ การสรขางความรพกและตะหนพกรลขถถงคคณคชาของชคมชน โดยจพดทนาผลจตภพณฑฑผชาน

ชชองทางOnline ไดขแกช Facebook และWebpage และมยการวพดผลจากจนานวนผลขทยพเขขาถถงสพพอ

ประชาสพมพพนธฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.ทชาหจน อ.เมพองลพบครย จ.ลพบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทชาหจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนาแผนทยพแสดงเสขนทางรขานคขารขานอาหารภายในตนาบลทชาหจน นนาเสนอสจนคขา แหลชงซพจอขาย

สจนคขา พรขอมเลชาเรพพองราววจถยชยวจต ของคนในชคมชนทยพมยความผลกพพนธฑกพบประวพตจศาสตรฑ อาหาร 

และสถานทยพ ความสนาคพญของสถานทยพ เปปนเครพพองมพอในการชชวยกระตคขนเศรษฐกจจ การสรขาง

ความรพกและตะหนพกรลขถถงคคณคชาของชคมชน โดยจพดทนาผลจตภพณฑฑผชานชชองทางOnline ไดขแกช 

Facebook และWebpage และมยการวพดผลจากจนานวนผลขทยพเขขาถถงสพพอประชาสพมพพนธฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 578 / 818



PS65018192 : การทดองเทททยวโดยชชมชนวมดมดอนทรายนอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางเอกลพกษณฑใหขกพบชคมชน

การสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชน

การพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวใหขสวยงามและนชาสนใจมากขถจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดพระธาตคมชอนทรายนอน

รายละเอทยด : - ภาพถชายวพดพระธาตคมชอนทรายนอน- กรอบรลปสนาหรพบใสชภาพวพดพระธาตค

มชอนทรายนอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

ต.หลวงใตข อ.งาว จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Business Model Canvas

Customer Segments 1. กลคชมลลกคขา - ประชาชนทพพวไป - รขานคขาทยพจนาหนชายของทยพระลถก

Value Propositions 2. คคณคชาสจนคขา/บรจการ - พพฒนาวพดใหขเปปนศลนยฑกลางการเรยยนรลขดขาน

วพฒนธรรม และเปปนแหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรมอยชางแทขจรจง

Channels 3. ชชองทางเขขาถถงลลกคขา - ตจดตชอโดยตรงกพบวพดพระธาตคมชอนทรายนอน - ตจดตชอ

กพบผลขนนาชคมชน (ผลขใหญชบขาน) - เทศบาลตนาบลหลวงใตข

Customer Relationships 4. ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา - การเขขารชวมงานเทศกาลและประเพณย

ลขานนา

Revenue Streams 5. รายไดขหลพก - การจนาหนชายของทยพระลถก - รายไดขจากความศรพทธา

Cost Structure 6. โครงสรขางตขนทคน - ตขนทคนการสรขางบพนได - ตขนทคนการดนาเนจนงาน เชชน คชา

นนจา คชาไฟ - ตขนทคนดขานคชาจขาง - ตขนทคนวพสดคอคปกรณฑในการทนาความสะอาด และซชอมแซมวพด

Key Resources 7. ทรพพยากรหลพก - ภลมจทพศนฑรอบวพดมยความสวยงาม - คนทยพจะไปเทยพยววพดตของมย

ความชนานาญในเสขนทาง

Key Activities 8. กจจกรรมหลพก - การทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

Key Partners 9. พพนธมจตร  - เทศบาลตนาบลหลวงใตข - หนชวยงานราชการในจพงหวพดลนาปาง - 

วพดในจพงหวพดลนาปาง - มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 579 / 818



PS65019352 : โครงการออกแบบและพมฒนารสปแบบบรรจชภมณฑฑลสกประคบสมชนไพรและยานวดสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาผลจตภพณฑฑสมคนไพรมยสลตรผสมทยพเปปนธรรมชาตจ คคณภาพของสจนคขามยมาตราฐาน 

ปราศจากสารเคมยปนเปฟจ อน

สรขางการตลาดสนาหรพบผลจตภพณฑฑสมคนไพรตนาบลหลวงเหนพอใหขเปปนทยพรลขจพก นอกจากนพจนยพงมย

ขยายฐานลลกคขา เพจพมชชองทางการจพดจนาหนชายตามสพพอสพงคมออนไลนฑรวมถถงแอปพลจเคชพพน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพร,นนจามพนนวดสมคนไพร

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรเพพพอสคขภาพ,นนจามพนนวดสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

ต.หลวงเหนพอ อ.งาว จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.ทนาใหขสจนเปปนทยพรลขจพกตจดตลาด

2.กนาหนดลลกคขาเปปาหมายทยพใสชใจสคขภาพ

3.กลยคทธฑทางการตลาด

-สจนคขาโดดเดชนนชาซพจอมยความทพนสมพยพกพางชายเหมาะสมกพบวจถยชยวจตปปจจคบพน

-มยราคาโปรโมชพพน

-เพจพมชชองทางในการจพดจนาหนชายหนขารขานและออนไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 580 / 818



PS65003906 : กลชดมโฮมสเตยฑแจลซลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดทนาวยดยโอโฆษณา

ผลพกดพนเขขาสลชมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)

ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทาง เพจเฟสบคบค แอปพลจเคชพน tiktok

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลคชมโฮมสเตยฑแจขซขอน

รายละเอทยด : ทยพพพกใกลขอคทยานแหชงชาตจแจขซขอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

ต.แจขซขอน อ.เมพองปาน จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมโฮมสเตยฑแจขซขอน อยลชใกลขชจดแหลชงทชองเทยพยวธรรมชาตจ คพอ อคทยานแหชงชาตจแจขซขอนทยพมยทพจง

นนจาตกและนนจาพครขอน เหมาะกพบการมาพพกผชอนหยชอนใจ ซถพงมยกจจกรรมการทชองเทยพยว เชชน อาบนนจา

แรช แชชไขชออนเซน เลชนนนจาตก เปปนตขน เพพพอสานสพมพพนธฑในครอบครพวและทยพสนาคพญยพงเดจนทาง

สะดวก ดพงนพจนกลคชมโฮมสเตยฑแจขซขอนจถงอยากผลพกดพนเขขาสลชมาตรฐาน Amazing Thailand 

Safety and Health Administration (SHA) มาตรฐานเพพพอประสบการณฑทชองเทยพยวรลปแบบ

ใหมช (New Normal) และกลคชมโฮมสเตยฑแจขซขอนมยอาหารพพจนบขานทยพสามารถรพบประทานไดขเฉพาะ

ในหมลชบขานแจขซขอน จะประกอบไปดขวย ขขาวสายนนจาแรช ยนาไขชนนจาแรช ยนาผพกกลด และอาหารอพพนตามชชวง

ฤดลกาลนพจนๆ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 581 / 818



PS65004268 : U2T for BCG ตนาบลพมชมย อนาเภอเมชอง จมงหวมดลนาปาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขการยจงแอดสชงเสรจมการขาย

โปสเตอรฑ

ใชขโซเชยพยลในการโปรโมท

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวกพบพจชพย

รายละเอทยด : เปปนการนนาเสนอเสขนทางการทชองเทยพยวในตนาบลพจชพยเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดข

รลขจพกแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรและแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมโดยจะมยการพาทพวรฑตาม

แหลชงทชองเทยพยวตชางๆของแตชละหมลชบขานโดยจะมยมพคคคเทศกฑคอยใหขความรลขเกยพยวกพบสถานสทยพ

ตชางๆทยพพาไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลลขานนา

ต.พจชพย อ.เมพองลนาปาง จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จากพพจนทยพในตนาบลพจชพยมยทรพพยากรดขานการทชองเทยพยวและมยความหลากหลายทางดขาน

วพฒนธรรมและผลจตภพณฑฑสจนคขาจากชคมชน จถงพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลพจชพย อนาเภอ

เมพอง จพงหวพดลนาปาง เพพพอใหขชคมชนมยรายไดขเพจพมขถจนจากการเปปนแหลชงทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,700

หนขา 582 / 818



PS65008184 : เหวดหอมสดและผลไมลตามฤดสกาลแบรนดฑปางมะโอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. พพฒนาคคณภาพของผลไมขตามฤดลกาลแบรนดฑปางมะโอใหขมยคคณภาพดย มยเอกลพกษณฑเปปน

ของตพวเองทยพไมชเหมพอนใคร สรขางความแตกตชางในสายตาของลลกคขา

2. การผลจตปคปยจากมลลไกชทยพเลยจยงดขวยหนอนแมลงวพนลาย ซถพงปคปยทยพมยคคณภาพดย มย N 4-6% สลง

กวชามาตรฐานปคปยอจนทรยยฑ นนาปคปยดพงกลชาวมาใชขในสวนผลไมขเพพพอใหขตขนไมขเจรจญเตจบโตดย ไดขรพบ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาผขาดจบลดโลกรขอน

รายละเอทยด : กระเปปาผขาดจบลดโลกรขอน ผลจตจากวพตถคดจบอยชางดย เพพพอใหขชจจนงานมยความคง

ทนตลอดอายคการใชขงาน มยการออกแบบใหขมยเอกลพกษณฑเฉพาะตพว ไมชซนจาแบบใคร สวยงาม

ตามสมพยนจยม มยหลากหลายรลปแบบและหลากหลายขนาดแลขวแตชการใชขงาน โดยเฉพาะ

กระเปปาขนาด 16 × 14 × 4 นจจว เปปนขนาดทยพไดขรพบความนจยมคชอนขขางสลง เหมาะสนาหรพบเปปนของ

ขวพญ premium เพพพอแจกในโอกาสตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

ต.วพงเงจน อ.แมชทะ จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. กลคชมลลกคขา - รขานคขาทยพจนาหนชายผลจตภพณฑฑชคมชน สจนคขาพพจนเมพอง ผลไมขตามฤดลกาล - นพกทชอง

เทยพยว - หนชวยงานราชการ 2. คคณคชาสจนคขา/บรจการ - เหพดหอมสดและผลไมขตามฤดลกาลทยพมย

คคณภาพดย และราคาไมชแพง 3. ชชองทางเขขาถถงลลกคขา - ตจดตชอโดยตรงทยพกลคชมเกษตรกรเหพด

หอมสดและสวนผลไมขบขานปางมะโอ ตนาบลวพงเงจน อนาเภอแมชทะ จพงหวพดลนาปาง - ตจดตชอผชาน

องคฑการบรจหารสชวนตนาบลวพงเงจน 4. ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา - การเขขารชวมเทศกาลจพดแสดงและ

จนาหนชายสจนคขาผลจตภพณฑฑชคมชน - จพดจนาหนชายสจนคขาทพจงทางหนขารขานและทางออนไลนฑ 5. รายไดข

หลพก - รายไดขจากการจนาหนชายเหพดหอมสดและผลจตภพณฑฑแปรรลปจากเหพดหอม และผลไมขตาม

ฤดลกาล 6. โครงสรขางตขนทคน - ตขนทคนการผลจตเหพดหอมสดและผลไมขตามฤดลกาล - ตขนทคนการ

ดนาเนจนงานของกลคชมสตรย เชชน คชานนจา คชาไฟ  - ตขนทคนดขานคชาจขาง 7. ทรพพยากรหลพก - กลคชม

เกษตรกรในทของถจพนผลขซถพงมยความรลขและมยประสบการณฑในการทนาฟารฑมเหพดหอมและสวนผลไมข - 

กจพงพพนธคฑไมขผลทยพมยคคณภาพดย - ปคปยชยวภาพ - วพตถคดจบในการเพาะเหพดหอม 8. กจจกรรมหลพก - 

ผลจตและจนาหนชายเหพดหอมสดและผลจตภพณฑฑแปรรลปจากเหพดหอม, ผลไมขตามฤดลกาล 9. 

พพนธมจตร  - องคฑการบรจหารสชวนตนาบลวพงเงจน - หอการคขาจพงหวพดลนาปาง - สภาอคตสาหกรรม

ทชองเทยพยวจพงหวพดลนาปาง - สมาคมสหพพนธฑทชองเทยพยวภาคเหนพอ จพงหวพดลนาปาง - พพฒนาชคมชน

อนาเภอแมชทะ - มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 583 / 818



PS65019400 : ขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลปงยางคก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โฆษณา/ประชาสพมพพนธฑใหขมยความนชาดถงดลด/นชาสนใจ สนาหรพบกลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพและใกลข

เคยยง ตลอดจนบนระบบออนไลนฑ

การพพฒนา Packaging และการปรพบปรคงคคณภาพ/มาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

เพจพมชชองทางการจนาหนชายบนระบบออนไลนฑ Page Facebook เเละ Line Platform

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพร ทคชงบชอแปปน

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพร ทยพมยสชวนประกอบของสมคนไพร 10 ชนจด โดยเฉพาะใบ

พลพบพลถงทยพมยสรรพคคณในการชชวยดลดซถมตพวยาไดขดย นอกจากนยจ สมคนไพรชนจดอพพนๆ ในลลก

ประคบ ยพงมยสรรพคคณทยพชชวยใหขผชอนคลาย ลลกประคบสมคนไพร ทคชงบชอแปปนยพงมยขนาดทยพพกพา

ไดขสะดวก สบาย งชายตชอการนนาใชขสอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏลนาปาง

ต.ปงยางคก อ.หขางฉพตร จ.ลนาปาง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดทคชงบชอแปปนสามพคคยธรรม

ออนไลนฑ : ลลกประคบสมคนไพร ทคชงบชอแปปน หรพอ U2T ตนาบลปงยางคก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ศลนยฑฟฟจ นฟลสมรรถภาพผลขปปวยอพมพฤกษฑ-อพมพาตไดขรพบผลกระทบจากโรคโควจดจถงไดขปปดตพวลง

แตชยพงมยผลขปปวยทยพกลพบไปรพกษาตพวทยพบขานตของกายภาพตชอเนพพองจถงมยความตของการใชขลลกประคบ

สมคนไพรทางผลขปปวยเดจมไดขมยการตจดตชอขอซพจอลลกประคบจากทางวพดจถงเปปนทยพมาของธครกจจ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 37,250

หนขา 584 / 818



PS65016220 : เสลนทางการทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมชชมชนศรทบมวบาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาเทคโนโลยยการจพบคชาพจกพดสถานทยพเขขามาใชขเพพพอระบคสถานทยพทชองเทยพยว

การใชขโปรแกรมตชางๆในการออกแบบแผนทยพการทชองเทยพยวชคมชน

มยการนนาเทคโยโลยยมาใชขในระบบการจองคจวหรพอการซพจอโปรแกรมการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมทชองเทยพยวเสขนทางชคมชนศรยบพวบาน

รายละเอทยด : โปรแกรมเสขนทางทชองเทยพยวชคมชนตนาบลศรยบพวบาน เปปนการใหขบรจการนนาเทยพยว

ในพพจนทยพตนาบลศรยบพวบานโดยเปปนการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพและการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

และสจพงแวดลขอม มยการใหขบรจการทยพพพกและอาหารเครพพองดพพมรวมไปถถงผลจตภพณฑฑและของทยพ

ระลถกจากวจสาหกจจชคชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช

ต.ศรยบพวบาน อ.เมพองลนาพลน จ.ลนาพลน

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนไผชอพด ตนาบลศรยบพวบาน

ออนไลนฑ : วจสาหกจจชคมชนไผชอพด ตนาบลศรยบพวบาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เสขนทางการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ชคมชนศรยบพวบาน (The Business Model Canvas)

Key Partners หนชวยงานภาครพฐ เทศบาลตนาบลศรยบพวบาน, คณะสถาปปตยกรรมศาสตรฑ 

มหาวจทยาลพยเชยยงใหมช, สถานยรถไฟลนาพลน(หนองหลชม) และหนชวยงานภาคเอกชน ตลาดชคมชน

บขานหนองหลชม, ชคมชนในพพจนทยพตนาบลศรยบพวบาน, กลคชมทอผขา ตนาบลศรยบพวบาน ผลขประกอบการเชชน 

รขานกาแฟดาวรขาย, วพดพระธาตคดอยนขอย, บขานสวนและไรชโกโกข 

Key Activitiesการใหขบรจการนนาเทยพยวตามเสขนทางทชองเทยพยวชคมชนทยพไดขมยการสนารวจและกนาหนด

ไวขการใหขบรจการและอนานวยความสะดวกในระหวชางทชองเทยพยวเชชน การบรจการอาหารและเครพพอง

ดพพม รวมไปถถงการแนะนนาผลจตภพณฑฑของชคมชน ของทยพระลถก

Key Resourcesสมาชจกกลคชมวจสาหกจจชคมชนไผชอพด ศรยบพวบานทนาหนขาทยพในสชวนการนนาเสนอ

ผลจตภพณฑฑและของทยพระลถกของกลคชม, ตพวแทนของแตชละชคมชนในตนาบลศรยบพวบาน, สถานประกอบ

การทยพเขขารชวมโครงการ, ตลาดชคมชน, สถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลศรยบพวบา นอนาเภอเมพอง จพงหวพด

ลนาพลน

Value Propositionsการยกระดพบการทชองเทยพยวของชคมชนในตนาบลศรยบพวบานและชชวยยก

ระดพบเศรษฐกจจของพพจนทยพตนาบลศยบพวบาน จากการจนาหนชายโปรแกรมการทชองเทยพยว ทยพพพก รขาน

อาหาร ผลจตภพณฑฑและของทยพระลถก อยกทพจงเปปนการสรขางซอรฑฟเพาเวอรฑใหขแกชสจนคขาและอพต

ลพกษณฑของตนาบลใหขแกชบคคคลภายนอก การใชขผลจตภพณฑฑและการใหขบรจการเปปนมจตรกพบสจพงแวด

ลขอม

Customer relationshipsราคาพจเศษใหขแกชลลกคขาทยพมยการตจดตามวจสาหกจจ มยการจพดราคาโป

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 585 / 818



PS65027346 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑขลาวโปฟงเบญจรงคฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการบรรจคเพพพอยพดอายคสจนคขา

การออกแบบรลปทรงและขนาด

กระบวนการวจทยาศาสตรฑตลขอบพลพงงานแสงอาทจตยฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขขาวโปปงเบญจรงคฑ

รายละเอทยด : ขขาวโปปงเบญจรงคฑ มยทพจงหมด 5 สย สยขาวจากรสดพจงเดจม สยเขยยวจากใบเตย สย

เหลพองจากฟปกทอง สยนนจาเงจนจากอพญชพน สยดนาจากขขาวเหนยยวดนา มยขนาด 12 CM แพพคใสชถคง 10 

ชจจน/กลชอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.เขาแกขว อ.เชยยงคาน จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เดจมขขาวโปปงเปปนภลมจปปญญาชาวบขานเกจดจากการทยพนนาขขาวมาแปรรลปในรลปแบบอาหาร เปปนของ

ทานเลชน เนพพองจากโครงการ U2T เปปนโครงการชชวยเหลพอลลกหลานชาวบขาน 60,000 คน ใหขมย

งานในภาวะวจกฤตโควจด-19 โดยเขขาไปปฎจบพตจในพพจนทยพเพพพอใหขเกจดการสรขางงานสรขางอาชยพและ

พพฒนาแกขไขปปญหาเศรษฐกจจระดพบตนาบล ดพงนพจนโครงการพพฒนาผลจตภพณฑฑขขาวโปปง

เบญจรงคฑ จะเขขาไปทนากระบวนการเปลยพยนแปลงจากขขาวโปปงธรรมดาของกลคชมแมชบขานบขานโสก

เกชา ดขวยกระบวนการตชางๆ เชชน บรรจคภพณฑฑดขวยการใสชกลชอง เมพพอกชอนใสชถคงพลาสตจกและยพง

ยพดอายคของผลจตภพณฑฑโดยการแพพคใสชถคงสลญญากาศและเปลยพยนแปลงจากขขาวโปปงธรรมดา 

เปปนขขาวโปปง 5 สย 5 รส จากวพตถคธรรมชาตจ 1.สยขาวรสดพงเดจม 2.สยเขยยวรสใบเตย 3.สยเหลพองจาก

ฟปกทอง 4.สยนนจาเงจนจากอพญชพน 5.สยดนาจากขขาวเหนยยวดนา ดขวยกระบวนการผลจต ปกตจนพจนจะใชขวจธย

ตากแดดจากธรรมชาตจ เราจถงไดขคจดอยกโครงการหนถพงขถจนมากพคพอ การเพจพมประสจทธจภาพการ

ผลจตขขาวโปปงดขวยตลขอบพลพงงานแสงอาทจตยฑ จะใชขเทคโนโลยยดขานวจทยาศาสตรฑมาชชวยในการ

ผลจตทยพงชายขถจน รวดเรพวและสะอาด ตามความตของการ การตลาดของเรากพคพอ จะสรขางสตอรยพใหข

กพบเพจ facebook เพพพอเปปนการดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพสนใจภลมจปปญญาชาวบขาน ชชองทางการ

จนาหนชาย ไดขแกชรขานขายของชนาในตนาบล เพจ facebook รขานขายของฝากประจนาสถานทยพทชอง

เทยพยวในตนาบลและอนาเภอ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 586 / 818



PS65027535 : สรลางแบรนดฑสรลางรายไดล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขดขานการสรขางแบรนดฑ

องคฑความรลขดขานการตลาด

องคฑความรลขดขานสพพอโซเซยยลมยเดยย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แบรนดฑ "อจปคปม (I-PUM)"

รายละเอทยด : เปปนแบรนดฑสจนคขาทยพมยอพตลพกษณฑทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.อจปคปม อ.ดชานซขาย จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สรขางแบรนดฑและสรขางสรรคฑอพตลพกษณฑใหขกพบสจนคขาในทของถจพน โดยทนาการออกแบบแบรนดฑเพพพอ

เพจพมมลลคชาใหขกพบสจนคขาและเพจพมความนชาเชพพอถพอของสจนคขา อยกทพจงยพงเพจพมชชองทางการตลาดใหขกพบ

สจนคขาอพพนๆ ในทของถจพนทยพจะเกจดขถจนในอนาคตใหขเปปนทยพรลขจพกตชอไป ผชานแบรนดฑสจนคขาทยพไดขสรขางขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 587 / 818



PS65062114 : สดงเสรมมการทดองเทททยวแหลดงนนนาตนาบลแกดงศรทภสมม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยดขานสพพอ

เทคโนโลยยดขานการตลาด

นวพตกรรมคมนาคม

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : The River Adventur Kang Sri Phoom

รายละเอทยด : แพพคเกจรถนนาเทยพยวในหมลบบขานและอาหารปปพ นโตพพจนบขานไวขทานระหวชางการเดจน

ทาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 10 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.แกชงศรยภลมจ อ.ภลหลวง จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจถลกสรขางขถจนดขวยอบรมใหขความรลขและปลลกฝปงความรพกความภลมมจใจแกชบขานเกจดของตน

และมยการสรขางการผจญภพยใหขแกชนพกทชองเทยพยวทยพมาเทยพยวไปยพงจคดสถานทยพตชางๆทยพนชาสนใจโดยมย

การตขอนรพบจากชาวบขานในชคมชนเปปนอยชางดยมยแผนทยพใหขนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจอชทพจงใกลข

และไกลไดขทชองเทยพยวโดยมยการจพดกจจกรรมควบคลชกพบโครงการเดอะฟปชสตอรยพทยพศลนยฑกลางเรยยนรลข

ควบคลชกพนไปดขวยเพพพอเปปนแหลชงรายไดขอยกหนถพงอยชางของชาวบขานทนาใหขนพกทชองเทยพยวมยของฝาก

ตจดไมขตจดมพอจากการมาเทยพยวกลพบบขานดขวย

ซถพงในธครกจจทชองเทยพยว ราคาไมชใชชปปจจพยกนาหนดเสมอไป สนาหรพบหลายๆมคชงเนขนไปทยพความ

สคขระหวชางการเดจนทางและการจพดทรจปโดยรวม จนาเปปนตของสรขางนโยบายการกนาหนดราคาทยพ

ยพดหยคชน สรขางโปรโมชพพน สชวนลด และเสนอทพวรฑยอดนจยมใหขกพบลลกคขา พลดงชายๆ กพคพอ ทคกสจพงทยพ

สามารถดถงดลดลลกคขาโดยมยการโฆษณาใหขไดขรพบรลข แตชยพงกนาหนดความเปปนไปไดขของการเตจบโต

ของรายไดขดขวย 

จนาหนชายแผชนพพบ... การโฆษณาประเภทนยจมยประโยชนฑหลากหลาย ทางทยพดยควรแจกจชายใบปลจวใน

ใจกลางเมพองและใกลขสนานพกงานตพวแทนการสรขางเวพบไซตฑทยพจะดถงดลดผลขคนจนานวนมากใชขอจนเทอรฑ

เนพต หลายคนไมชตของการไปทยพสนานพกงาน การโฆษณาตามบรจบทโดยทพพวไป การโฆษณาบนอจน

เทอรฑเนพตเปปนทยพนจยม ครอบคลคมประชากรจนานวนมากดถงดลดพวกเขา นนาหนขาเวพบไซตฑไปไวขดขาน

บนสคดของผลการคขนหาในผลขมยโอกาสเปปนลลกคขามากขถจน.

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 588 / 818



PS65027527 : โครงการพมฒนาภสถนนาพระสสดแหลดงทลองเทททยวใหมดตนาบลกกดสด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสถานทยพใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

เพจพมรายไดขใหขแกชสถานทยพทชองเทยพยวโดยการเพจพมมลลคชาใหขแกชสจนคขาทยพนนามาจนาหนชายมากขถจน

ชชองทางโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว เชชน Facebook, Tiktok, youtube

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พวงมาลพยและธงใยแมงมคม

รายละเอทยด : พวงมาลพยดอกดาวเรพองธงใยแมงมคมขนาดตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 0 คน 11 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.กกดลช อ.เมพองเลย จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพฒนาลพกษณะทางกายภาพและชยวภาพใหขมยความนชาสนใจมากยจพงขถจน มยชชองทางโปรโมทการ

ทชองเทยพยวทางออนไลนฑ ทนาใหขสถานทยพทชองเทยพยวเปปนทยพรลขจพกในวงกวขางเขขาถถงไดขทคกชชวงวพย เพพพอสชง

เสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวของชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 589 / 818



PS65028179 : การสรลางสชทอประชาสมมพมนธฑเพชทอสดงเสรมมการตลาดดมจมทมล กลชดมทอผลาไทเลย บลานกลางปลา ต.ชมย

พฤกษฑ อ.เมชองเลย จ.เลย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขางเพจสนาหรพบประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑ

สรขางคลจปวยดยโอประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑ

สรขางแผชนพพบประชาสพมพพนธฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพพอประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑกลคชมทอผขาไทเลย บขานกขางปลา

รายละเอทยด : ออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑและสรขางเพจเพพพอเพจพมชชองทางการจพดจนาหนชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.ชพยพฤกษฑ อ.เมพองเลย จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมทอผขาไทเลย บขานกขางปลา

ออนไลนฑ : กลคชมทอผขาไทเลย บขานกขางปลา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Business Model Canvas

Customer Segments  กลคชมลลกคขา

- เปปนกลคชมทยพอาศพยอยลชในภาคตะวพนออกเฉยยงเหนพอ

- โดยมยอายคระหวชาง 16 – 40 ปป

Customer Relationship การตจดตามผลการใชขงานหลพงการขาย

- ภายหลพงจากทยพซพจอผลจตภพณฑฑแลขวมยขนาดคพบหรพอหลวมสามารถนนามาแกขไขขนาดไดขโดยไมช

เสยยคชาใชขจชายหรพอการตพดเยพบทยพไมชเรยยบรขอยสารถนนามาซชอมแซมไดขโดยไมชเสยยคชาใชขจชาย

Channel ชชองทางการจพดจนาหนชาย

- จพดจนาหนชายผชานทาง Facebook

- จพดจนาหนชายทยพกลคชมทอผขา

Value Proposition คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ 

- ชคดผขาฝปายทยพมยความทพนสมพย เพจพมกลคชมลลกคขาชชวงอายคนขอยลง

Key activities กระบวนการผลจต 

- การพพฒนาชคดผขาฝปาย จากใชขผขาฝปายทยพมยอยลชแลขวในกลคชมทอผขาไทเลยบขานกขางปลา หรพอ จาก

แหลชงอพพนเพพพอเปปนตพวอยชางสนาหรพบมาทนาเปปนชคดตขนแบบ โดยเชจญผลขเชยพยวชาญในเรพพองการออก

แบบชคดผขาฝปาย มาเปปนวจทยากรใหขความรลขแกชสมาชจกในกลคชมทอผขาฯ จากนพจนทนาการสรขางสพพอ

ประชาสพมพพนธฑ ผลจตภพณฑฑทยพกลคชมไดขจพดทนาขถจน ไดขแกช การทนาคลจปวยดยโอ การทนาแผชนพพบหรพอ info 

graphic สรขางเพจแนะนนากลคชมทอผขาฯ และผลจตภพณฑฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 590 / 818



PS65026182 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมชชมชน วนอชทยานภสผาลลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การนนาแพลตฟอรฑมเทคโนโลยย และแอพพลจเคชพพนตชาง ๆ การสรขางชชองทางการสพพอสารผชาน

สพพอสพงคมออนไลนฑ

ใชขโปรแกรมเทคโนโลยยออกแบบสจนคขา/บรจการใหมชและพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช ลดขพจนตอน

การผลจต เพพพอใหขทพนสมพยและดถงดลดนพกทชองเทยพยวมากยจพงขถจน

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวยน (Naween)

รายละเอทยด : ภาพถชาย โปสการฑด ของทยพระลถกภลผาลขอม ถพอเปปนการบพนทถกความทรงจนาวชา

ครพจงหนถพงเคยมาทชองเทยพยวทยพตนาบลนนจาสวย พรขอมทพจงชพพนชมธรรมชาตจและบรรยากาศทยพสวย

งามภายในตนาบลนนจาสวยแหชงนยจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 2 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.นนจาสวย อ.เมพองเลย จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

• Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคอยสาน และอาศพยอยลชในชคมชน 

ไมชจนากพด เพศ โดยมยอายค 15 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมอยากเดจนทางเพพพอคขนหาอะไรใหมชๆ ไดขเรยยนรลข

ธรรมชาตจ กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางมาทชองเทยพยวจพงหวพดเลยแลขวอยากเทยพยวศถกษาธรรมชาตจ 

หรพอสถานทยพทชองเทยพยวใหมชๆทยพนขอยคนจะรลขจพก

• Customer Relationships – มยการตจดตามผลการทชองเทยพยว ดล feedback ของนพกทชองเทยพยว

หลพงจากมาเทยพยวแลขวรลขสถกอยชางไรผชานทางชชองทางโซเชยยลมยเดยยอาจจะผชานทางคอมเมขนใตขคลจ

ปในยลทลป หรพอขขอความสชวนตพวทยพนพกทชองเทยพยวฝากไวข และดถงดลดความสนใจโดยการสรขางคลจปวจดจ

โอแนะนนา วนอคทยานภลผาลขอม เพพพอใหขผลขคนสนใจทยพจะมาทชองเทยพยวหลพงจากไดขชมความสวยงาม

ของ วนอคทยานภลผาลขอม และจพดกจจกรรมใหขผลขคนสนใจและอยากรชวมสนคกโดยการ สรขาง 

content การถชายภาพเพพพอโปรโมทการทชองเทยพยว โดยมยรางวพลสนาหรพบผลขทยพถชายภาพโดนใจ

• Channels – จพดการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวเชจญชวนใหขคนมาเทยพยวผชานชชองทางโซเชยยลมย

เดยย Facebook  Line TikTok Youtube Instagram รวมถถงจนาหนชายของทยพระลถกทยพวนอคทยาน

ภลผาลขอม

• Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอการทชองเทยพยวจะชชวยใหขรชางกายคคณรลขสถกดย

ขถจน ชชวยคคณลดความเครยยด ไดขอยลชกพบตพวเองมากขถจนรลขจพกตพวเองมากขถจน ไดขพบเจอรลขจพกกพบคน

ใหมชๆ เพจพมประสจทธจผลการทนางานอาการเหนพพอยลขาในการทนางาน ถพอเปปนหนถพงในปปญหาทยพพบไดข

อยชางแพรชหลายในทยพทนางาน ทนาใหขประสจทธจผลการทนางานลดนขอยลง หากไดขรพบการพพกผชอน กพ

พรขอมทยพจะเรจพมทนางานไดขมยประสจทธจภาพมากขถจน และยพงชชวยกระตคขนความคจดสรขางสรรคฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 591 / 818



PS65026197 : โครงการผลมตภมณฑฑลสกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนารลปแบบผลจตภพณฑฑแบบบรรจคภพณฑฑใหมชของลลกประคบสมคนไพรเพพพอใหขผลจตภพณฑฑ

เกจดความโดดเดชน มยความทพนสมพยเพจพมมากขถจน

การสรขางนวพตกรรมการโปรโมทผลจตภพณฑฑและการใหขบรจการโดยการนนาระบบอจนเตอรฑเนพต

มาใชขผชานชชองทาง Facebook หรพอทาง Line

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวยน (Naween)

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพร ภายใตขแบรนดฑ นวยน (Naween) ชชวยบรรเทาอาการปวด

เมพพอย คลายกลขามเนพจอ แกขฟกชนจา แกขเคลพดขพดยอก และยพงชชวยใหขผลขใชขรลขสถกผชอนคลาย   และ

ปลอดภพยเพราะผลจตจากสมคนไพร ปลอดสารไดขรพบรองมาตรฐาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 2 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏเลย

ต.นนจาสวย อ.เมพองเลย จ.เลย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

• Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคอยสาน และอาศพยอยลชในชคมชน 

ไมชจนากพด เพศ โดยมยอายค 35 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในสคขภาพ และมยอาการปวดเมพพอย

ลขาจากการทนางาน เนพพองจากสภาพรชางกายทยพเสพพอมถอยลง

• Customer Relationships - มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป วชาหลพงจากใชขแลขว

ไดขผลเปปน อยชางไร ดยขถจนหรพอไมช ชชวยบรรเทาอาการทยพเปปนอยลชหรพอไมช และนนาผลการใชขมาชชวยใน

การ review สจนคขาดขวย และจะมยการมอบสจทธจพจเศษแกชลลกคขาเดจมดขวยสชวนลด 10 เปอรฑเซพนตฑ 

และลลกคขาใหมชทยพมาจากการแนะนนาของลลกคขาเดจม

• Channels – จพดจนาหนชายผชานทางชชองทางโซเชยพยลมยเดยย Facebook  Line TikTok Youtube 

Instagram รวมถถงจนาหนชายทยพบขาน ซถพงเปปนศลนยฑเรยยนรลขดขานสมคนไพรของตนาบลนนจาสวย 

• Value Propositions - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอลลกประคบจะชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอย 

คลายกลขามเนพจอ แกขฟกชนจา แกขเคลพดขพดยอก และยพงชชวยใหขผลขใชขรลขสถกผชอนคลาย และปลอดภพย

เพราะผลจตจากสมคนไพร ปลอดสารไดขรพบรองมาตรฐาน

• Key Activities - กระบวนการผลจต เรจพมจากการปลลกสมคนไพรจากแปลงทยพไดขมาตรฐาน

ปลอดสาร ไปสลชการเกพบเกยพยว การคพดสรร การตาก การผลจตและบรรจคภพณฑฑ ซถพงระหวชางกระบวน

การเหลชานยจจะทนาการเกพบขขอมลลเพพพอ นนามาสรขาง Content ในการโปรโมทและจพดจนาหนชายสจนคขา

• Key Resources - ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวย สลตรในการทนาลลกประคบ วพตถคดจบ

สมคนไพรปลอด สารพจษ แรงงานทยพใชขในการผลจตซถพงเปปนแรงงานและสมาชจกในชคมชน การตลาด

และการจพดจนาหนชายสจนคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 1,500

หนขา 592 / 818



PS65012701 : สเปรยฑนนนามมนไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสจนคขาไปจนาหนชายผชาน Platform Online Facebook

ปรพบปรคงรลปแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอการจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาใหขกพบตพวสเปรยฑนนจามพนไพลศรยสะอาด (Plai Oil Spray) ดขวยการใชขงานทยพสะดวก พก

พางชาย สรขางจคดขายใหขกพบสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สเปรยฑนนจามพนไพล (Plai Oil Spray)

รายละเอทยด : สเปรยฑนนจามพนไพลศรยสะอาด (Plai Oil Spray) ใชขรพกษาอาการปวดและอพกเสบ

ตามรชางกาย พกพาสะดวก ใชขงชาย ราคา 49 บาท สามารถซพจอไดขผชานชชองทางออนไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสะอาด อ.ขคขพนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.แบรนดฑสามารถสรขางรายไดขอยชางไร

- เนขนขายผลจตภพณฑฑสเปรยฑนนจามพนไพลผชานชชองทางออนไลนฑ โดยมยกลคชมลลกคขาเปปนคนรคชนใหมช 

อายคระหวชาง 16-30 ปป แตชการผลจตสเปรยฑนนจามพนไพลจะตของมยวพตถคดจบโดยใชขไพลเปปนวพตถคหลพก 

ดพงนพจน ทางทยมศรยสะอาดสคขภาพคพนถจพน จถงมยแผนการทนาธครกจจเบพจองตขนดขวยการรณรงคฑและใหข

ความรลขแกชชาวบขานในชคมชนและตนาบลศรยสะอาด อ.ขคขพนธฑ จ.ศรยสะเกษ ไดขเหพนถถงคคณคชาและ

ประโยชนฑของไพลทยพเปปนพพชสมคนไพรในการชชวยรพกษาอาการปวดและอพกเสบตามรชางกาย และ

ชชวยกพนปลลกไพลในพพจนทยพทยพเปปนทยพดจนวชางเปลชาของตนาบลตามหมลชบขานตชาง ๆ เพพพอใหขไดขวพตถคดจบเปปน

ไพลทยพมยปรจมาณมากเพยยงพอตชอการนนามาแปรรลปผชานการใชขเทคโนโลยยและนวพตกรรม คพอ

เครพพองสกพดนนจามพนไพล สกพดเยพนและเครพพองสกพดนนจามพนไพล สกพดรขอน กชอนบรรจคภพณฑฑเปปนขวด

สเปรยฑ และกลายเปปนผลจตภพณฑฑของตนาบลในชพพอไพลศรยสะอาด

2.แคมเปญทยพจะวางแผนไวขทนาแลขวคคขมคชาหรพอไมช 

- มยความคคขมคชาทางธครกจจทยพจะชชวยสรขางรายไดขใหขแกชชาวบขานในชคมชน-ตนาบล และคคณคชาในดขาน

การอนครพกษฑองคฑความรลขภลมจปปญญาทของถจพนใหขคงอยลชตลอดไป 

3.กลคชมลลกคขาคพอ

- คนรคชนใหมชทยพมยอายคระหวชาง 16-30 ปป ซถพงมยทพจงนพกเรยยน นพกศถกษา นพกกยฬา คนวพยทนางานและ

ประชาชนทพพวไป ทยพมยอาการปวดและอพกเสบตามรชางกาย / รพ.สต. / รพ.ในอนาเภอขคขพนธฑและทคก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 593 / 818



PS65012975 : เจลไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสจนคขาไปจนาหนชายผชาน Platform Online Facebook

ปรพบปรคงรลปแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอการจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาใหขกพบตพวเจลไพล (Plai gel)ดขวยการใชขงานทยพสะดวก พกพางชาย สรขางจคดขายใหขกพบ

สจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เจลไพล

รายละเอทยด : เจลไพล (Plai gel) ใชขรพกษาอาการปวดและอพกเสบตามรชางกาย พกพาสะดวก 

ใชขงชาย ราคา 49 บาท สามารถซพจอไดขผชานชชองทางออนไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.ศรยสะอาด อ.ขคขพนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.แบรนดฑสามารถสรขางรายไดขอยชางไร

- เนขนขายผลจตภพณฑฑเจลไพลผชานชชองทางออนไลนฑ โดยมยกลคชมลลกคขาเปปนคนรคชนใหมช อายคระหวชาง 

16-30 ปป แตชการผลจตเจลไพลจะตของมยวพตถคดจบโดยใชขไพลเปปนวพตถคหลพก ดพงนพจน ทางทยมศรย

สะอาดสคขภาพคพนถจพน จถงมยแผนการทนาธครกจจเบพจองตขนดขวยการรณรงคฑและใหขความรลขแกชชาวบขาน

ในชคมชนและตนาบลศรยสะอาด อ.ขคขพนธฑ จ.ศรยสะเกษ ไดขเหพนถถงคคณคชาและประโยชนฑของไพลทยพเปปน

พพชสมคนไพรในการชชวยรพกษาอาการปวดและอพกเสบตามรชางกาย และชชวยกพนปลลกไพลในพพจนทยพทยพ

เปปนทยพดจนวชางเปลชาของตนาบลตามหมลชบขานตชาง ๆ เพพพอใหขไดขวพตถคดจบเปปนไพลทยพมยปรจมาณมากเพยยง

พอตชอการนนามาแปรรลปผชานการใชขเทคโนโลยยและนวพตกรรม คพอเครพพองผสมเจล / เครพพองบรรจค

หลอด กชอนบรรจคภพณฑฑเปปนหลอดเจลและกลายเปปนผลจตภพณฑฑของตนาบลในชพพอไพลศรยสะอาด

2.แคมเปญทยพจะวางแผนไวขทนาแลขวคคขมคชาหรพอไมช 

- มยความคคขมคชาทางธครกจจทยพจะชชวยสรขางรายไดขใหขแกชชาวบขานในชคมชน-ตนาบล และคคณคชาในดขาน

การอนครพกษฑองคฑความรลขภลมจปปญญาทของถจพนใหขคงอยลชตลอดไป 

3.กลคชมลลกคขาคพอ

- คนรคชนใหมชทยพมยอายคระหวชาง 16-30 ปป ซถพงมยทพจงนพกเรยยน นพกศถกษา นพกกยฬา คนวพยทนางานและ

ประชาชนทพพวไป ทยพมยอาการปวดและอพกเสบตามรชางกาย/รพ.สต./รพ.ในอนาเภอขคขพนธฑและทคก

อนาเภอในจพงหวพดศรยสะเกษ/รพ.ศรยสะเกษ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 594 / 818



PS65026037 : การพมฒนาศมกยภาพผสลสสงอายชตามแนวทางเศรษฐกมจพอเพทยงของ ต.สะเดาใหญด อ.ขชขมนธฑ จ.

ศรทสะเกษ (โครงการททท 2))

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบผลจตภพณฑฑทยพนชาสนใจ กชอนจพดจนาหนชาย

การควบคคมคคณภาพของผลจตภพณฑฑ ใหขเปปนไปตามมาตรฐานทยพกนาหนด

การยพดอายคการใชขงานสมคนไพร โดยใชขการแปรรลป กชอนเกพบรพกษา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยโลกเสมพอนผสานโลกจรจง

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชสมคนไพร สะเดาใหญช

รายละเอทยด : สบลชมยกลจพนหอมจากสมคนไพร มยประโยชนฑตชอการบนาบพดรพกษา ทยพจะใหขความรลขสถก

พอใจในกลจพนหอมขณะอาบนนจา และยพงชชวย สามารถเพจพมประสจทธจภาพในการทนางาน และลด

ความเครยยดไดขอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.สะเดาใหญช อ.ขคขพนธฑ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาสจนคขาครพจงนยจ เปปนการพพฒนาสจนคขาโดยนนาวพตถคดจบทยพเปปนผลผลจตทางเกษตรของ

ชคมชนมาพพฒนาตชอยอด สนาหรพบแผนธครกจจคพอมคชงใหขคนในตนาบลรลขจพกสจนคขาของเรา และเลพอกใชข

สจนคขาของทยมงานทยพผลจตขถจน ในชยวจตประจนาวพน โดยรลปแบบการกระจายสจนคขา จะใชขรลปแบบตพว

แทนผลขสลงอายคทยพมาเขขารชวมโครงการในเเตชละหมลชบขาน เปปนตพวแทนในการจพดจนาหนชายในชชวง 6 

เดพอนเเรก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 595 / 818



PS65025651 : โครงการเสรมมสรลางทมกษะอาชทพ กระเปปาสาน งานมชอ  จากชชมชนตนาบลจาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการตลาดจากของขายทของถจพนสลชตลาดใหญช

นวพตกรรมการรนาภลมจปปญญาทของถจพนจากการสานไมขไผชเปปนเสขนพลาสตจก

นนาวพสดคจากผลจตภพนฑฑเกชากลพบมาใชขงานซนจา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยปปญญาประดจษฐฑ (AI)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เปปา-สาน-สาน-เปปา

รายละเอทยด : กระเปปาสานทยพถพกจากเสขนพลาสตจก สจนคขาทนามพอ งานHandmade สานดขวย

ลวดลายสยสพนไมชซนจาใคร เนขนตกแตชงใหขมยความทพนสมพย สะดคดตา ขนาดกระทพดรพด ขนาด 10 นจจว 

ก12*ย23*ส22 ซม. จคของไดขเยอะ  ทนทาน ใชขงานไดขนาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.จาน อ.เมพองศรยสะเกษ จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาภายในชคมชน

ออนไลนฑ : กระเปปาสาน&นนจาพรจกขชา_ศรยสะเกษ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เพพพอผลจตและกระจายสจนคขาสลชชคมชนในตนาบลจาน โดยเนขนการสรขางทพกษะอาชยพ สรขางรายไดข 

และสรขางชชองทางการขายใหขคนในชคมชนเพพพอใหขเกจดระบบเศรษฐกจจทยพมยความมพพนคง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 25,500

หนขา 596 / 818



PS65019314 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑแชมพสและครทมนวดผมจากหอมแดง ตนาบลโนนคสณ อนาเภอยางชชมนลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสจนคขา

การใชขเทคโนโลยยในการโฆษณาสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยสมพยใหมชในการผลจต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แชมพลและครยมนวดผมหอมแดง ตรา ฟปนเฮจรฑบ

รายละเอทยด : แชมพลและครยมนวดผมหอมแดง ทางเลพอกใหมชสนาหรพบผลขมยผมรชวงผมบางโดย

เฉพาะ บอกลาปปญหาเสขนผมและหนพงศยรษะ ผมรชวง ผมบาง รพงแค คพนศยรษะ ไมชอคดตพนรลขคมขน

ซถพงเปปนสาเหตคของผมรชวง มยสชวนผสมของหอมแดงตขมสด ดขวยสลตรลพบเฉพาะฟปนเฮจรฑบ มา

พรขอมกลจพนหอมอชอนๆ ปราศจาก Silicon

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.โนนคลณ อ.ยางชคมนขอย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนผลจตภพณฑฑแชมพลและครยมนวดผมหอมแดงตราฟปนเฮจรฑบ

1.กลคชมลลกคขาไมชจนากพดเพศโดยมยอายค12ปปขถจนไป

2.ตขนทคนการผลจต

3.ทรพพยากรในการผลจต

4.กระบวกการผลจต

5.จพดจนาหนชายผชานFacebookและจนาหนชายในชคมชน

6.มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป

7รายไดขจากการทนาธครกจจ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 597 / 818



PS65017529 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG(U2T for BCG) 

เทศบาลตนาบลวมงหมน อนาเภอวมงหมน จมงหวมดศรทสะเกษ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยดจพกตอก

เครพพองพชนลาย

เลพพอยยนตฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชะลอมเเละตะกรขา

รายละเอทยด : ชะลอมสานจากไมขไผชหรพอหวาย ตะกรขาสานจาากพลาสตจก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏศรยสะเกษ

ต.วพงหจน อ.วพงหจน จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. เขยยนบทสรคปผลขบรจหาร (Executive summary)

         - เพพพอขออนคมพตจโครงการ

         - กนาหนดทจศทางการทนาธครกจจใหขประสบผลสนาเรพจ และบรรลควพตถคประสงคฑทยพตพจงไวข

แนวธครกจจ

         ตนาบลวพงหจน อนาเภอวพงหจน จพงหวพดศรยสะเกษ มยวจถยชยวจตอยลชกพบธรรมชาตจ ประกอบอาชยพ

เกษตรกรรมและ เลยจยงสพตวฑ เปปนสชวนมาก สรคปการวจเคราะหฑสถานการณฑ คนในชคมชนอยากมย

รายไดขเสรจมจากอาชยพปปจจคบพนและไดขทนาผลจตภพณฑฑตะกรขาและชะลอมขถจนมาเพพพอสรขางรายไดขใน

ชคมชนไดข

2. การวจจพยตลาด (Market analysis)

          จากการวจเคราะหฑเรพพองการขาย สามารถขายไดข 2 ชชองทาง คพอ ออฟไลนฑ และ ออนไลนฑ มย

การ ประชาสพมพพนธฑขายในชคมชนทคกชคมชนทยพอยลชในเทศบาลตนาบลวพงหจน อนาเภอวพงหจน จพงหวพด

ศรยสะเกษ หรพอชคมชนอพพนใกลขเคยยง นอกจากนยจยพงขายไดขใน สพพอโซเชยยลมยเดยยตชาง ๆ เชชน ไลฟฟสด 

แฟนเพจเฟซบคบก อจนสตาแกรม Tiktok เปปนตขน

3. รายละเอยยดองคฑกรและการจพดการ (Organization and management)

           มยการทนางานรชวมกพนระหวชางทยมงานจพดโครงการ และชาวบขาน จพดอบรมใหขความรลขชาวบขาน

เกยพยวกพบ การทนาตะกรขาและชะลอม

4. คนาอธจบายบรจการและผลจตภพณฑฑ (Service or product line) 

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 598 / 818



PS65008712 : โครงการ การออกแบบและการพมฒนาผลมตภมณฑฑผลาไหม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย การจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑผชานสพพอออนไลนฑ

นวพตกรรม การออกแบบลายผขาไหมโดยใชขตารางกราฟ

องคฑความรลข การมพดหมยพจากลายทยพออกแบบในตารางกราฟ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาไหมโคกหลชาม

รายละเอทยด : ผลจตภพฌฑฑผขาไหมทอมพอ ผลจตจากเสขนไหมพพจนเมพอง ออกแบบและพพฒนาลาย

อพตลพกษณฑตนาบลโคกหลชาม เปปนพพฒนาลายผขาใหขมยความแตกตชางมยความเปปนเอกลพกษณฑ

เฉพาะเปปนการสรขางมลลคชาเพจพมใหขเกจดขถจนแกชผลจตภพณฑฑผขาไหม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.โคกหลชาม อ.อคทคมพรพจสพย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ผขาไหม บขานโนนนขอย ต.โคกหลชาม

ออนไลนฑ : ผขาไหมโคกหลชาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลงดขวยกระบวนการออกแบบลายผขาและมพดยขอมเปปนลาย

อพตลพกษณฑตนาบลโคกหลชามโดยใชขเสขนใหมชพพจนเมพองซถพงตนาบลโคกหลชามไดขมยกลคชมผลขปลลกหมชอน

เลยจยงไหมภายในตนาบลในอดยตทนาการทอผขาเพพพอใชขสชวนตพวดขวยวจวพฒนาการดขานการผลจตและ

แตชงกายพพฒนาขถจนจถงทนาใหขการทอผขาไหมใชขสชวนตพวเรจพมเปลยพยนมาเปปนการทอเพพพอการจนาหนชาย

และใชขเองซถพงกลคชมผลขบรจโภคทยพนจยมซพจอผลจตภพณฑฑผขาไหมสชวนใหญชจะเปปนกลคชมขขาราชการพชอคขา

และประชาชนทพพวไปทนาใหขการผลจตผขาไหมไดขทนาการผลจตผขาไหมเพพพอจนาหนชายมากขถจนเพพพอเปปนการ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑและเพพพอเปปนการยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการไดขดนาเนจนการพพฒนา

รลปแบบการจพดจนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑการจพดจนาหนชายผชานชชองทางออนไลนฑ  และการ

จนาหนชายรลปแบบอบอฟไลนฑดขวยวจธยการขายผชานพชอคขาคนกลาง ณ แหลชงผลจต ตนาบลโคกหลชาม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,400

หนขา 599 / 818



PS65021595 : การพมฒนาเสลนทางทดองเทททยวพชทธบสชานาคาชลธท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยย QR Code ประวพตจความมาของสถานทยพทชองเทยพยว

เทคโนโลยย แผชนพพบประวพตจความมาของสถานทยพทชองเทยพยว

เทคโนโลยย สพพอทยพใชขในการประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวพคทธบลชานาคาชลธย

รายละเอทยด : เสขนทางพคทธบลชานาคาชลธย เปปนเสขนทางทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑและการ

ทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ทชานจะไดขทนากจจกรรมตชางๆมากมายทพจงไหวขพระ ขอพร ขอหวย ใหขอาหาร

ปลา ปปพ นเปปด ถชายรลปกพบถนนตขนตาลทยพยาวสคดลลกหลลลกตา และวพดพจมลทยพมยธรรมชาตจทยพสวยงาม 

คาเฟปอาหารอรชอย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

8 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ทคชงไชย อ.อคทคมพรพจสพย จ.ศรยสะเกษ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อบต.ทคชงไชย

ออนไลนฑ : U2Tทคชงไชย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แนวคจดการทนาธครกจจ (Business idea)        

 ตนาบลทคชงไชย เปปนดจนแดนทยพมยพพฒนาการทางวพฒนธรรมตจดตชอกพนมายาวนาน เปปนแหลชง

อารยธรรมทยพเกชาแกชแหชงหนถพงของจพงหวพดศรยสะเกษ จากการศถกษาคขนควขาทางโบราณคดยไดขพบ

รชองรอยของชคมชนโบราณสมพยกชอนประวจตจศาสตรฑและสมพยตขนประวพตจศาสตรฑ เชชน เครพพองมพอ

เครพพองใชขและเครพพองประดพบมากมายทยพจพดแสดงอยลชในดอนแกขว ประชาชนในเขตตนาบลทคชงไชยจถง

ไดขเลพงเหพนถถงโอกาสในการสชงเสรจมการทชองเทยพยวและสรขางรายไดขใหขกพบประชาชน จถงไดขมยการ

จพดทนาเสขนทางทชองเทยพยว ‘พคทธบลชานาคาชลธย’ เพพพอใหขคนในชคมชนและนพกทชองเทยพยวไดขเหพนถถงคคณ

คชาและความสนาคพญกพบสถานทยพทชองเทยพยวในทของถจพนตนเองหรพอสถานทยพนพจนๆ

ผลจตภพณฑฑ ( Product ) เสขนทางทชองเทยพยวพคทธบลชานาคาชลธย

การวจเคราะหฑ จคดแขพง จคดอชอน โอกาส และอคปสรรค ( Swot Analysis )

จคดแขพง ( Strengths ) มยกจจกรรมทยพสชงเสรจมใหขการจพดการเรยยนรลขกพบระบบนจเวศนพจน มยการจพดการ

สจพงแวดลขอมและการทชองเทยพยว

อยชางมยสชวนรชวมของทของถจพน เพพพอมคชงเนขนใหขเกจดจจตสนานถกตชอการรพกษาระบบนจเวศ อยชางยพพงยพน

จคดอชอน ( Weakness ) ขาดการประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกอยชางตชอเนพพอง

โอกาสทางธครกจจ ( Opportunities ) องคฑการบรจหารสชวนตนาบลและประชนชนในทของถจพนมยแผน

การพพฒนาใหขบรจการขขอมลลทางการทชองเทยพยวทยพหลากหลาย

 อคปสรรคทางธครกจจ ( Threats ) ขาดแคลนงบประมาณมาใชขบรจหารจพดการในการบนารคงรพกษา

ทรพพยากรทชองเทยพยวทนาใหขทรพพยากรทชองเทยพยวเสยพยงตชอการเสพพอมโทรมไดขงชาย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 600 / 818



PS65017422 : พมฒนาผลมตภมณฑฑจากสมชนไพรพชนนบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบผลจตภพณฑฑตคบกตาจากการสนทนากลคชม (focus group) พบวชาวพวเปปนอพตลพกษณฑของ

ชคมชนเนพพองจากวพวเปปนสพตวฑทของถจพน

ออกแบบผลจตภพณฑฑ (ตคบกตา Aroma Herb) โดยใชขความรลขเรพพองสพดสชวนทอง (golden ratio) 

เพพพอใหขผลจตภพณฑฑ (ตคบกตา Aroma Herb) มยสพดสชวนทยพสวยงาม

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตคบกตา aroma herb

รายละเอทยด : ตคบกตาสมคนไพร ทยพผลจตจากผขาหรพอเศษผขายขอมสยธรรมชาตจและสมคนไพรของ

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.แพด อ.คนาตากลขา จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร-แพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment 

- กลคชมคนรพกสคขภาพในชคมชนตนาบลแพด ในจพงหวพด และในระดพบประเทศ

- ผลขบรจโภค/ผลขซพจอ ผขายขอมสยธรรมชาตจในชคมชนและนอกชคมชน

- กลคชมบคคคลภายนอกทยพตของการผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจและปลอดสารเคมย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 601 / 818



PS65009988 : กลชดมพมฒนาสบสดตนาบลเหลดาโพนคลอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงรลปแบบของผลจตภพณฑฑ

เพจพมมลลคชาและยกระดพบของสจนคขา

นนาสจนคขาไปจนาหนชายตามชชองทางตชางๆ เชชน Tiktok

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชเหลวสลตรหมากเมชามจกซฑเบอรฑรยพ

รายละเอทยด : สบลชเหลวสลตรหมากเมชามจกซฑเบอรฑรยพชชวยขจพดสจพงสกปรกบนผจวไดขลนจาลถกผจวเนยยน

นคชมกระจชางใสอยชางเปปนธรรมชาตจ คพนความชคชมชพพน ผจวไมชแหขงตถงสารสกพดจากธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.เหลชาโพนคขอ อ.โคกศรยสคพรรณ จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สบลชเหลวสลตรหมากเมชามจกซฑเบอรฑรยพ

ออนไลนฑ : U2T for BCG เหลชาโพนคขอ 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

-คจดคขนและพพฒนาสลตรสบลชเหลว

-ปรพบสจนคขาตามความตของการของลลกคขา

-รชวมพลดคคยวางแผนการ

ทนางานในกลคชมสมาชจก

-ทนาการตลาด

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,500

หนขา 602 / 818



PS65016475 : สดงเสรมมการทดองเทททยวบรมเวณหนองทชดงมนและวมหารหลวงพดอองคฑดนา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการประชาสพมพพนธฑ

นวพตกรรมดขานการตลาดออนไลนฑ

นวพตกรรมดขานการบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนาและสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชนหนองทคชงมน ตนาบลทคชง

แก อนาเภอเจรจญศจลปฟ จพงหวพดสกลนคร

รายละเอทยด : เปปนการดถงดลดนพกทชองเทยพยวใหขเขขามาเทยพยวหนองทคชงมนเพพพอเปปนการกระตคขน

เศรษฐกจจในพพจนทยพทยพขายสจนคขาและบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.ทคชงแก อ.เจรจญศจลปฟ จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปปายประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว โปสเตอรฑแผชนผพบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทคชงแก อ.เจรจญศจลปฟ จ.สกลนคร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การประชาสพมพพนธฑและการพพฒนาการทชองเทยพยวรลปแบบใหมชทยพเหมาะสมกพบความตของการของ

ชคมชน ความตของการทยพจะปรพบปรคงภลมจทพศนฑและพพฒนาจคดเชคอจนเพพพอจะดถงดลดนพกทชองเทยพยวเขขา

มาทชองเทยพยวในบรจเวณหนองทคชงมนและวจหารหลวงพชอองคฑดนา ตนาบลทคชงแก อนาเภอเจรจญศจลปฟ 

จพงหวพดสกลนคร

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 603 / 818



PS65016565 : การพมฒนาแผดนประคบรลอนสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ภลมจปปญญาสมคนไพรไทบขาน

รลปแบบการใชขงานทยพสะดวก

การใชขโรงอบพลพงงานแสงอาทจตยฑในการตากสมคนไพรซถพงเปปนพลพงานสะอาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผชนประคบรขอนสมคนไพร

รายละเอทยด : แผชนประคบรขอนสมคนไพรพพฒนาตชอยอดภลมจปปญญาการผลจตลลกประคบทยพใชข

สมคนไพรในทของถจพนทยพผลจตไดขเองโดยคนในชคมชน เพพพอคพดเลพอกสมคนไพรเดชนทยพมยสรรพคคณใน

การบรรเทาอาการ ปวดกลขามเนพจอ และชชวยลดการบวมของหพวเขชา และบรจเวณกลขามเนพจอของ

กลคชมวพยทนางาน วพยกลางคน และผลขสลงอายค  อยลชในรลปแบบทยพใชขงชาย นนาเขขาไมโครเวฟ เพพพอใหขรขอน

และนนามาใชขประคบไดขสะดวกมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.บถงทวาย อ.เตชางอย จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สมคนไพรไทหนองบพว

ออนไลนฑ : สมคนไพรไทหนองบพว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑแผชนประคบรขอนสมคนไพรพพฒนาตชอยอดภลมจปปญญาการผลจตลลกประคบทยพใชขสมคนไพร

ในทของถจพนทยพผลจตไดขเองโดยคนในชคมชน เพพพอคพดเลพอกสมคนไพรเดชนทยพมยสรรพคคณในการบรรเทา

อาการ ปวดกลขามเนพจอ และชชวยลดการบวมของหพวเขชา และบรจเวณกลขามเนพจอของกลคชมวพยทนางาน 

วพยกลางคน และผลขสลงอายค  อยลชในรลปแบบทยพใชขงชาย นนาเขขาไมโครเวฟ เพพพอใหขรขอนและนนามาใชขประคบ

ไดขสะดวกมากขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,580

หนขา 604 / 818



PS65004044 : การเชชทอมโยงระบบการทดองเทททยวในชชมชนตนาบลโคกภส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผนทยพการทชองเทยพยว

เพจในการประชาสพมพพนธฑ

เอกสารประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยว

รายละเอทยด : แผนทยพประกอบการทชองเทยพยวแสดงใหขแกชผลขทยพสนใจเขขามาเยยพยมชมระบบการ

ทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ผชานการสแกนคจวอารฑโคขดเพพพอชชวยอนานวยเสขนทางการทชองเทยพยว โดย

เชพพอมโยงหลากหลายจคดทชองเทยพยวใหขเปปนลนาดพบเพพพอสรขางระบบการทชองเทยพยวเชจงเรยยนรลข

ธรรมชาตจและวจถยชยวจต

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.โคกภล อ.ภลพาน จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนทยพการทชองเทยพยวนพจนไดขถลกพพฒนาสพบเนพพองมาจากโครงการ U2T เฟสแรก โดยทางทยมงานไดข

พพฒนาวางแผนแหลชงการทชองเทยพยวไวขหลากหลายจคด โดยแหลชงทชองเทยพยวภายในตนาบลโคกภล 

อนาเภอภลพานนพจนมยแหลชงทชองเทยพยวทยพโดดเดชนหลากหลายแหลชง เชชน โฮมสเตยฑตจดรจมเขพพอนนนจาอลน 

ทยพสรขางบรรยากาศใหขผชอนคลายแกชกลคชมคนทยพเขขามาเยยพยมชม การกางเตขนทฑนอนรจมเขพพอน การ

จพดพพจนทยพแสดงดนตรยรจมเขพพอน รวมไปถถงการศถกษาขพจนตอนวจถยชาวบขานผชานการเรยยนรลขการทนาผขา

คราม ผขาฝปายถพกมพอ ทยพเปปนวจถยชยวจตของประชาชนภายในพพจนทยพ

จากการไดขทนาแผนทยพดพงกลชาว ทนาใหขทยมงานเลพงเหพนวชาหากนนาแหลชงทชองเทยพยวหลากหลายจคด

นพจนมาเชพพอมโยงเพพพอเปปนเสขนทางการทชองเทยพยวในเชจงระบบนจเวศนฑ เกษตรและอาหารจะชชวยใหข

เกจดประสจทธจภาพยจพงขถจน เนพพองจากแสดงใหขเหพนถถงการทชองเทยพยวทยพมยหลากหลายแหลชงเชพพอมโยง

ใหขเกจดเปปนเสขนทางแกชการเรยยนรลขสจพงใหมช รวมถถงนนาผลจตภพณฑฑทยพโดดเดชนมาวางจนาหนชายเปปน

ศลนยฑการคขาขนาดยชอมภายในชคมชน 

โดยแผนทยพประกอบการทชองเทยพยวแสดงใหขแกชผลขทยพสนใจเขขามาเยยพยมชมระบบการทชองเทยพยว

เชจงนจเวศ ผชานการสแกนคจวอารฑโคขดเพพพอชชวยอนานวยเสขนทางการทชองเทยพยว รวมถถงการนนาสจนคขา

ทยพโดดเดชนมารวบรวมวางจนาหนชายหรพอเปปนของฝากทยพระลถกใหขแกชนพกทชองเทยพยว เพพพอสรขางรายไดข

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 36,000

หนขา 605 / 818



PS65017230 : โครงการ การทดองเทททยวเชมงกทฬาและวมฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการจพดการการทชองเทยพยวและบรจการ คณะศจลปศาสตรฑและวจทยาการ 

มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑวจทยาเขตเฉลจมพระเกยยรตจ จพงหวพดสกลนคร

นวจตกรรมการจพดงานวจพงของบรจษพท ไมซฑ แอนดฑ คอมมลนจเคชพพน จนากพด ผลขจพดงานวจพงบางแสน 10 

บางแสน 21 และบางแสน 42

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แลชนเลาะเมพองเกชาสกล

รายละเอทยด : -แลชนเลาะเมพองเกชาสกล ระยะ fun run 5 กจโลเมตร-แลชนเลาะเมพองเกชาสกล 10 

กจโลเมตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ธาตคเชจงชคม อ.เมพองสกลนคร จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กจจกรรมมยรายไดขจากคชาจนาหนชายบพตรซถพงแปรผพนตามจนานวนนพกวจพงและเงจนสนพบสนคนจาก

โครงการU2TforBCGเมพดเงจนจากรายไดขของการจพดงานจะถลกกระจายไปยพงธครกจจทยพเกยพยวขของ

เชชนผลจตและจนาหนชายเสพจอ/อคปกรณฑทยพระลถกผลจตปปายหมายเลขวจพงอาหารเครพพองดพพม การเดจนทาง

และทยพพพก

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 48,400

หนขา 606 / 818



PS65062111 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบล คลอเขทยว 

อนาเภอ วารมชภสมม จมงหวมด สกลนคร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ขายในชคมชน

ขายออนไลนฑ

ออกบลทงานตลาดชคมชนรชวมกพบตนาบลอพพนๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เมยพยงคนาสมคนไพรและยาหมชองสมคนไพร

รายละเอทยด : เมยพยงคนาสมคนไพรและยาหมชองสมคนไพร เปปนการผลจตจากสจนคขาทางการ

เกษตรในพพจนทยพตนาบลคขอเขยยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.คขอเขยยว อ.วารจชภลมจ จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การวางแผนพพฒนาผลจตภพณฑฑ ใหขมยมลลคชาและเปปนทยพตของการของตลาด มยการสนารวจ คนานวณ

ตขนทคนและวางแผนการพพฒนาตราสจนคขา

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 607 / 818



PS65010139 : การพมฒนาและสดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชน หาดสวนหมน @บลานดงคนาโพธมด ตนาบลปลาโหล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การปรพบปรคงภลมจทพศนฑสถานทยพทชองเทยพยว และพพฒนารลปแบบการบรจการ

การพพฒนาสพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวหาดสวนหจน

การพพฒนามาตรฐานการทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หาดสวนหจน @บขานดงคนาโพธจด ตนาบลปลาโหล

รายละเอทยด : หาดสวนหจนเปปนแหลชงทชองเทยพยวธรรมชาตจทยพอยลชบรจเวณทขายเขพพอนนนจาอลนตพจงอยลช

ทยพบขานดงคนาโพธจด ม. 11 ต.ปลาโหล ซถพงเปปนแหลชงทชองเทยพยวของชคมชน โดยมยกจจกรรมการทชอง

เทยพยวหลากหลาย เชชน การรพบประทานอาหารรชวมกพบคนในครอบครพว การเลชนนนจาและยพงมย

กจจกรรมปปพ น ชม เชพค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ปลาโหล อ.วารจชภลมจ จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาในบรจเวณหาดสวนหจน

ออนไลนฑ : หาดสวนหจน บขานดงคนาโพธจด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment (กลคชมลลกคขา)  – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคตะวพนออกเฉยยง

เหนพอ (ภาคอยสาน) และอาศพยอยลชในชคมชน ไมชจนากพดเพศ และอายค เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในการ

ทชองเทยพยว และการใชขเวลาวชางเพพพอพพกผชอนหยชอนใจ

Costomer Relationships (ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา)  – มอบสจทธจพจเศษสนาหรพบลลกคขาทยพซพจอ

สจนคขาและบรจการ  จพดกจจกรรมเชพคอจนหาดรพบของทยพระลถก เพพพอใหขเปปนการบอกตชอของนพกทชอง

เทยพยว

Channels (ชชองทาการเขขาถถงของลลกคขา) – ประชาสพมพพนธฑสพพอโซเชยยลผชานสพพอ Facebook 

Youtube Tiktok แผชนพพบประชาสพมพพนธฑ เสยยงตามสายเทศบาล และหอกระจชายขชาวในหมลชบขาน 

และการปรพบปรคงภลมจทพศนฑบรจเวณหาดสวนหจน เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยว

Value Propositions (คคณคชาของสจนคขาและบรจการ)  - คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอการพพกผชอน

และการสรขางความสพมพพนธฑทยพดยภายในครอบครพว

Key Activities (กจจกรรมหลพก) - สนารวจและจพดทนาเสขนทางการทชองเทยพยวและเพจพมกจจกรรม “ปปพ น 

ชม เชพค”เพพพอเปปนการเพจพมชชองทางและการทชองเทยพยวทยพหลากหลายและตอบโจทยฑลลกคขาทคกชชวง

อายค การจพดกจจกรรมปรพบปรคงภลมจทพศนฑและเพจพมจคดถชายรลปหาดสวนหจนรชวมกพบชคมชนบขานดงคนา

โพธจด จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑและแหลชงเผยแพรชขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยว 

Key Resources (ทรพพยากรหลพก) – ทรพพยากรในการประกอบไปดขวย หาดสวนหจน @บขานดงคนา

โพธจด ตนาบลปลาโหล คนในชคมชนบขานดงคนาโพธจด และสมาชจกใน U2T for BCG ตนาบลปลาโหล

Key Partners (ผลขรชวมงานหลพก) – ในสชวนของผลขเกยพยวขของในการสนพบสนคนและธครกจจ จะมยชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 60,000

หนขา 608 / 818



PS65004539 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑจากเกลชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสกพดสมคนไพรเพพพอใชขเปปนสชวนผสมในการทนาเกลพอสปาขพดผจว

ใชขโปรเเกรมสนาเรพจรลปในการออกแบบบรรจคภพณฑฑ / ตราสจนคขา

ใชขชชองทางการตลาดออนไลนฑในการจพดจนาหนชายสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Phanna เกลพอสปาขพดผจว

รายละเอทยด : การแปรรลปเกลพอเปปนผลจตภพณฑฑเกลพอสปาขพดผจวผสมสมคนไพรทยพมยในทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสกลนคร

ต.พพนนา อ.สวชางแดนดจน จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พพนนาบครย

ออนไลนฑ : Phanna เกลพอสปาขพดผจว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เกลพอสปาขพดผจวเปปนผลจตภพณฑฑทยพผลจตมาจากทรพพยากรในพพจนทยพตนาบลพพนนา อนาเภอสวชางแดน

ดจน จพงหวพดสกลนคร จคดเดชนของผลจตภพณฑฑคพอ มยสชวนผสมของสมคนไพรหลากหลายชนจดทยพมย

ประโยชนฑตชอรชางกาย มยกลจพนหอม สยสพนสวยงาม ไมชระคายเคพองตชอผจว อยกทพจงยพงมยการออกแบบ

บรรจคภพณฑฑทยพสวยงาม ดถงดลดความสนใจ และสพพอถถงเอกลพกษณฑของตนาบลพพนนา มยการจพด

จนาหนชายหลายชชองทาง ไดขแกช เพจเฟซบคบก U2T พพนนา รขานคขาชคมชน และตามตลาดนพดในชคมชน 

โดยจะเจาะกลคชมลลกคขาทยพมยความสนใจในการดลแลสคขภาพผจวพรรณ ซถพงสชวนใหญชจะเปปนเพศหญจง

ชชวงอายคระหวชาง 30-45 ปป 

มยโพรโมชพนหลากหลายใหขกพบผลขบรจโภค เชชน มยบรจการสชงฟรยในพพจนทยพใกลขเคยยง ซพจอเยอะมยราคา

พจเศษ กดไลกฑ กดแชรฑเพจมยสชวนลด 5% ซพจอครบ 500 บาท แถมฟรย 1 ชจจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,250

หนขา 609 / 818



PS65016044 : โครงการพมฒนาศมกยภาพโฮมสเตยฑตนาบลทดาศมลาตามมาตรฐานการทดองเทททยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางเครพอขชายโฮมสเตยฑระหวชางชคมขน

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชาศจลาโฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : การรวบรวมกลคชมชาวบขานในหมลชบขานภลตะคาม ตนาบลทชาศจลา จนานวน 5 ครพวเรพอน 

ทยพมยความพรขอมและมยความเขขาใจในการจพดทยพพพกตามมาตรฐาน การจพดบรจการการในการ

ประกอบธครกจจโฮมสเตยฑ โดยมยคชาแพคเกพจ ราคาโปรโมชพพน 1 วพน 750 ตชอทชาน และ 2 วพน 1 คพน 

1,200 ตชอทชาน ทพจงนยจนพกทชองเทยพยวสามารถตจดตชอเขขาพพกไดขทยพเฟสบคบคทชาศจลาโฮมสเตยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทชาศจลา อ.สชองดาว จ.สกลนคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชาศจลาโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100085570869863

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เปปาหมาย

รวบกลคชมชาวบขานทยพสนใจ อบรมเบพจองตขน เพพพอใหขความรลข และสรขางความเขขาใจในการทนาธครกจจโฮ

มสเตยฑ 

แผนดนาเนจนงาน

1. จพดอบรม และจพดตพจงครพวเรพอนตขนแบบ 5 ครพวเรพอน

2. สนารวจรายการทยพตของจพดเตรยยมใหขกพบนพกทชองเทยพยว เพพพอจพดทนาแพคเกพจ

3. ขายแพคเกพจ ผชานสพพอประชาสพมพพนธฑ  อาทจ แผชนพพบ โบชพวสฑ และเพจเฟสบคบคทชาศจลาโฮมสเตยฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,600

หนขา 610 / 818



PS65007213 : คลองจนาไหร Paradise ทดองเทททยวสรลางสรรคฑ สวรรคฑบนดมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑกจจกรรมผชาน Page Facebook

Tiktok เพพพอเจาะกลคชมตลาดใหมช ๆ ใหขเปปนทยพรลขจพก

ระบบสารสนเทศภลมจศาสตรฑ สนาหรพบการจพดทนาแผนทยพ และภาพ 360 องศา บน Street View

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คลองจนาไหร พาราไดซฑ

รายละเอทยด : จคดแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ (Health Tourism) ทยพเปรยยบเสมพอนจคดศลนยฑ

กลางคอยเชพพอมโยงการทชองเทยพยวอพพน ๆ มยกจจกรรมทยพหลากหลาย ใหขนพกทชองเทยพยวไดขเขขามา

สพมผพสและเรยยนรลขทรพพยากรธรรมชาตจ วพฒนธรรม อาหาร และวจถยชยวจตชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.คลองหอยโขชง อ.คลองหอยโขชง จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลคลองหอยโขชง จพงหวพดสงขลา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.การประชาสพมพพนธฑกจจกรรมผชาน Page Facebook , Tiktok เพพพอเจาะกลคชมตลาดใหมช ๆ ใหขเปปน

ทยพรลขจพก

2.ระบบสารสนเทศภลมจศาสตรฑ สนาหรพบการจพดทนาแผนทยพ และภาพ360องศาบน Street View

3.แอพลจเคชพพน Google Map Engine และ Appsheet สนาหรพบการเกพบขขอมลลสถานทยพทชองเทยพยว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 611 / 818



PS65043122 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวหมวพานดานตามวมถทชทวมตชชมชนทชดงลานบลานเรา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมแพลตฟอรฑมวางแผนการทชองเทยพยว และศลนยฑนพนทนาการเพพพอการทชองเทยพยว

สชงเสรจม พพฒนาการทชองเทยพยวผชานชชองทางออนไลนฑ

การทนานาโดยใชขเกษตรอจนทรยยฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เครพพองแกงทคชงลาน

รายละเอทยด : "เครพพองแกงทคชงลาน” ภายใตขโครงการตามรอยเทขาพชอ ภายใตขรชมพระบารมย 

เพพพอการพพฒนาการเกษตรอยชางยพพงยพน กชอเกจดกลคชมการผลจตเครพพองแกงขถจนมา จากการรวม

ตพวกพนของแมชบขานเกษตรบขานยชานยาว ใชขหลพกการงชาย ๆ ดขวยการ มยวพตถคดจบในชคมชน ขชา 

ขมจจน ตะไครข ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.ทคชงลาน อ.คลองหอยโขชง จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สจนคขาและบรจการของทชานพอสพงเขป

การสรขางกระบวนการการทชองเทยพยวตามแพลตฟอรฑมเพพพอใหขการทชองเทยพยวของหพวพานดานมคชง

เนขนความสะดวกสบาย เนขนการประชาสพมพพนธฑเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวและการเขขาถถงอยชาง

ตชอเนพพองนอกจากนยจยพงมคชงเนขนการเขขาถถงทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 612 / 818



PS65017221 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลคส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนากลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพแลใกลขเคยยงตลจดจนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

พพฒนาและอบรมระบบการดลแลผลขแลผลขปปวยและผลขสลงอายค

พพฒนาระบบชชองทางการตลาดออนไลนฑ เวพปไซดฑ แอปพลจเคชพพน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไอเมดแครฑ

รายละเอทยด : ระบบการบรจหารจพดการผลขดลแลผลขปปวยทยพบขาน Home care giver ใหขสามารถ

บรจการผลขปปวยทยพบขาน ซถพงตของการรพบบรจการและสามารถจชายคชาบรจการทยพอยลชนอกเหนพอจาก

สจทธฑพพจนฐานจากระบบบรจการของภาครพฐ ในรลปแบบธครกจจเพพพอสพงคม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.คล อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลขใหขบรจการ เปปนการคพดเลพอกจากบคคคลทยวชางงานในพพจนทยพ โดยนนามาฝฝกอบรมใหขมยศพกยภาพและ

มาตรฐานในการดลแลผลขสลงอายค โดยใหขบรจการและชนาระคชาบรจการผชานแพลตฟอรฑม และเชจญชวน

รพ.สต,อสม. รชวมกพนจพดตพจงเปปนวจสาหกจจชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 613 / 818



PS65036115 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลคส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาระบบชชองทางการตลาดออนไลนฑ เวพปไซดฑ แอปพลจเคชพพน

พพฒนาและอบรมระบบการดลแลผลขแลผลขปปวยและผลขสลงอายค

พพฒนากลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพแลใกลขเคยยงตลจดจนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เพพพอนคลายเหงา ปปองกพนซถมเศรขา

รายละเอทยด : จะใหขบรจการผชานชคดใหขบรจการ โดยจะมยการซพกประวพตจและสอบถามเบพจองตขน 

หลพงจากนพจนจะมยชคดทดสอบภาวะซถมเศรขา ชคดกจจกรรมสพนทนาการ และชคดกจจกรรมกระตคขน

ระบบประสาทตามลนาดพบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.คล อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การพพฒนาชคมชน

คพดเลพอกผลขใหขบรจการจากบคคคลทยพวชางงานในพพจนทยพ โดยนนามาฝฝกอบรมใหขมยศพกยภาพและ

มาตรฐานในการดลแลผลขสลงอายค และเชจญชวนผชานรพ.สต,อสม.ในพพจนทยพ รชวมกพนจพดตพจงเปปนกลคชม

วจสาหกจจชคมชน โดยทางทยมไดขมยการออกแบบชคดบรจการเพพพอนคลายเหงาปปองกพนซถมเศรขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 614 / 818



PS65016944 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลจะโหนง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขแอปพลจเคชพพน iMedCare สนาหรพบกจจกรรมการดลแลผลขปปวย และผลขสลงอายคทยพมาใชขบรจการ

แบบออนไลนฑ

การประชาสพมพพนธฑแบบ Online 1. Facebook page 2. Tiktok

การประชาสพมพพนธฑแบบ offine 1. แผชนปปายไวนจล 2. แผชนพพบ 3. ประชาสพมพพนธฑเสยยงตามสาย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการการดลแลผลขสลงอายคทยพบขาน และบรจการทชองเทยพยวชคมชนสนาหรพบผลข

สลงอายค บนแพลตฟอรฑม iMedCare

รายละเอทยด : iMedCare เปปนแอปพลจเคชพนสนาหรพบเชพพอมโยงการใหขบรจการดลแลผลขสลงอายคทยพ

บขาน ซถพงพพฒนาใหขเขขาบรจบทและเชพพอมโยงกพบความตของการและระบบสาธารณสคขในพพจนทยพ 

พรขอมเสรจมบรจการทชองเทยพยวในชคมชนทยพออกแบบใหขเหมาะสมกพบผลขสลงอายค เชชน การเยยพยมชน

สถานทยพเชจงประวพตจศาสตรฑในพพจนทยพ ชจมอาหารทของถจพน หรพอทนากจจกรรมผชอนคลายสคขภาพ เปปน

ตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ธครกจจการดลแลผลขสลงอายคทยพบขานโดยใชขแพลตฟอรฑม iMedCare ทยพคณะพยาบาลศาสตรฑ ม.อ. และ

มลลนจธจชคมชนสงขลารชวมกพนพพฒนา โดยนนาแพลตฟอรฑมมาเปปนสชวนหนถพงของระบบการดลแลระยะ

ยาวของรพ.สต. เพพพอสรขางการเขขาถถงการใหขบรจการทยพมยมาตรฐานและสรขางรายไดขใหขแกชอสม. ใน

พพจนทยพ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 615 / 818



PS65036107 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลจะโหนง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขแอปพลจเคชพพน iMedCare สนาหรพบกจจกรรมการดลแลผลขปปวย

ประชาสพมพพนธฑแบบ Online 1.Facebook page 2.Tiktok

ประชาสพมพพนธฑแบบ Offine 1.แผชนปปายไวนจล 2.แผชนพพบ 3.ประชามพมพพนธฑเสยยงตามสาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการทชองเทยพยวชคมชนสนาหรพบผลขสลงอายค บนแพลตฟอรฑม iMedCare

รายละเอทยด : บรจการทชองเทยพยวในชคมชนทยพออกแบบใหขเหมาะสมกพบผลขสลงอายค เชชน การเยยพยม

ชนสถานทยพเชจงประวพตจศาสตรฑในพพจนทยพ ชจมอาหารทของถจพน หรพอทนากจจกรรมผชอนคลายสคขภาพ 

เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

บรจการทชองเทยพยวสนาหรพบผลขสลงอายคในแหลชงชคมชนตนาบลจะโหนง โดยพพฒนาเพพพอใหขเหมาะสมกพบผลข

สลงอายค ทพจงดขานสถานทยพ สจพงอนานวยความสะดวก และบรจการตชางๆ เปปนสชวนหนถพงของบรจการบน

แพลตฟอรฑม iMedCare ชชวยใหขผลขสลงอายคมยสคขภาพจจตทยพดยและสรขางรายไดขใหขแกชคนในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 616 / 818



PS65006574 : พมฒนาสถานททททดองเทททยวนบตลนปรมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปปายตพวอพกษรลอย

ซคขมในการจพดแสดงนจทรรศการ

ระบบแสง เสยยง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวนบตขนปรจง

รายละเอทยด : -

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.ทชาหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

นบตขนปรจงเปปนสถานทยพทชองเทยพยวแหชงหนถพงในตนาบลทชาหมอไทรทยพยพงไมชแพรชหลายโดยมยการเรจพม

จากแตชละชคมชนเขขามามยสชวนรชวมในการพพฒนาทคกภาคสชวนเพพพอปรพบทจวทพศนฑใหขเปปนทยพนชาสนใจ

ของนพกทชองเทยพยว

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 4,761

หนขา 617 / 818



PS65016995 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลปฟาชมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Application Nike Run Club

Application Pedometer Step Counter

Application สลงวพย Fighting

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แอพพลจเคชพน iMedCare รวมกพบการฟฟจ นฟลสคขภาพของผลขสลงอายคตจด

บขาน

รายละเอทยด : ผลจตอคปกรณฑออกกนาลพงกายจากวพสดคธรรมชาตจซถพงตของหาขขอมลลจากแหลชง

ความรลขหรพอปราชญฑชาวบขานในเรพพองของวพสดคทยพสามารถนนามาเปปนอคปกรณฑออกกนาลพงกายไดข

อยชางเหมาะสมโดยใหขผลขใชขบรจการใชขอคปกรณฑฟรย พรขอมสาธจตการใชขงานอคปกรณฑใหขผลขบรจการ

ไดขดลเปปนตพวอยชางและสอนการใช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปปาชจง อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ผลจตภพณฑฑทยพ 1 แอพพลจเคชพน iMedCare รวมกพบการฟฟจ นฟลสคขภาพของผลขสลงอายคตจดบขาน

ใชขแอพพลจเคชพน iMedCare ในการฟฟจ นฟลสคขภาพของผลขสลงอายคโดยเรจพมจากการอบรมการใชข

แอพพลจเคชพนเพพพอใหขเกจดความรลขความเขขาใจมาถชายทอดใหขผลขใชขบรจการโดยใชขสพพอทยพมยรลปภาพเปปน

หลพกเพพพอความเขขาใจงชายของผลขใชขบรจการ อยกทพจงประชาสพมพพนธฑทางชชองทางโซเชยยลมยเดยยตชางๆ

เชชน youtube facebook เมพพอมยการตจดตพจงแอพพลจเคชพนใหขผลขใชขบรจการแลขว หลพงจากตจดตพจงกพจะ

มยการตจดตามผลการบรจการทยพถชายทอดไป

ผลจตภพณฑฑทยพ 2 การออกแบบอคปกรณฑออกกนาลพงกายจากวพสดคธรรมชาตจ

ผลจตอคปกรณฑออกกนาลพงกายจากวพสดคธรรมชาตจซถพงตของหาขขอมลลจากแหลชงความรลขหรพอปราชญฑ

ชาวบขานในเรพพองของวพสดคทยพสามารถนนามาเปปนอคปกรณฑออกกนาลพงกายไดขอยชางเหมาะสมโดยใหขผลข

ใชขบรจการใชขอคปกรณฑฟรย พรขอมสาธจตการใชขงานอคปกรณฑใหขผลขบรจการไดขดลเปปนตพวอยชางและสอน

การใชขงาน หลพงจากมยการใชขบรจการเปปนระยะเวลาหนถพงกพจะมยการทนาแบบประเมจนความพถงพอใจ

ของผลขใชขบรจการเพพพอปรพบปรคงและแกขไขในอนาคต

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 618 / 818



PS65047271 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลปฟาชมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แพลตฟอรฑม iMadCare

ชคดบรจการระบบดลแลผลขสลงอายค

สพพอโซเซยยลมยเดยย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การบรจการรพบ-สชง ผลขสลงอายค

รายละเอทยด : ซถพงผลขสลงอายคในชคมชนอาจมยความเสยพยงเปปนโรคซถมเศรขาทางเราไดขคจดการ

บรจการรพบ-สชงผลขสลงอายคเปปนทางเลพอกหนถพงในการใหขบรจการผชานแพลตฟอรฑมIMedCaer

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปปาชจง อ.จะนะ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ซถพงผลขสลงอายคในชคมชนอาจมยความเสยพยงเปปนโรคซถมเศรขาทางเราไดขคจดการบรจการรพบ-สชงผลขสลงอายค

เปปนทางเลพอกหนถพงในการใหขบรจการผชานแพรตฟอรฑมIMedCaerบรจการของเราผลขใชขสามารถเขขา

ดลประเภทบรจการและขพจนตอนการใชขบรจการเพพพอประกอบการตพดสจนใจ

แผนการผลจต  ผลขใหขบรจการการบรจการรพบ-สชงผลขสลงอายคเปปนทางเลพอกหนถพงจะใหขบรจการชคดบรจการ

การรพบ-สชงผลขสลงอายคไปยพงสถานทยพตชางๆทยพผลขสลงอายลมยความตของการเดจนทางไปเชชนโรงพยาบาล

วพดตลาดนพดใหขบรจการซพจออาหารของใชขใหขกพจบผลขสลงอายคโดยผชานแพรตฟอรฑมIMedCaerมยเบอรฑ

ตจดตชอเรยยกใชขผลขใหขบรจการแกชผลขสลงอายค

แผนการแปรรลปผลขใหขบรจการอบรมระบบการดลแลผลขปปวยทยพบขานตามชคดบรจการของแพ

ลตฟอรฑมiMedCareใหขแกชอสม.และอาสาสมพครประจนาหมลชบขานเพพพอใหขเกจดความรลขและทพกษะจน

สามารถถชายทอดใหขแกชผลขใชขบรจการไดข

ชคดบรจการแพลตฟอรฑมiMedCareกลคชมผลขใหขบรจการไดขแกชกลคชมอาชยพมอเตอรฑไซคฑรพบจขางกลคชมคน

วชางงานในพพจนทยพเพพพอทนาใหขคนในชคมชนมยรายไดขเพจพมขถจน

แผนการตลาดผลขใหขบรจการประชาสพมพพนธฑใหขบคคคลในชคมชนทราบถถงโครงการบรจการรพบ-สชงผลข

สลงอายคผชานแพลตฟอรฑมiMedCare

ชคดบรจการประกาศเสยยงตามสายของชคมชนจพดทนาสพพออธจบายถถงขอบเขตของบรจการรพบ-สชงผลข

สลงอายคเชชนการทนาไวนจลการทนาแผชนพพบหรพอใบปลจวแจกตามรขานคขาตชางๆภายในชคมชนประชา

สพมพพนธฑในเวทยประชาคมของตนาบลประชาสพมพพนธฑผชานApplicationlineของชคมชนFacebook

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 619 / 818



PS65002345 : เสลนทางการทดองเทททยวตนาบลลนาไพล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขกระบวนการการมยสชวนรชวมระหวชางชคมชนเเละพนพกงาน U2T ในการดถงทรพพยากรใน

พพจนทยพสลชการทชองเทยพยว ต.ลนาไพล ดขวยเเนวคจดการพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยว เเหลชงทชอง

เทยพยว บรจการ เเละเเนวคจดการตลาด สลชเเคมเปญ "ลนาไพล เมพอง ตของเทยพยว"

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวลนาไพล

รายละเอทยด : ลนาไพล เมพอง“ตของเทยพยว” มยรชองรอยทางประวพตจศาสตรฑทยพสนาคพญอยกแหชงหนถพง 

เปปนโบราณสถานทยพนพบถพอถถง 2 ศาสนา คพอ เจดยยฑทองบขานควนเจดยยฑ และกคโบรฑควนขาว 1000 

ปป นอกเหนพอจากนยจยพงมยแหลชงเรยยนรลขทางดขานภลมจปปญญาทยพหลากหลาย เชชน การทนาเกษตร 

การยขอมผขา การทอผขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 12 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ลนาไพล อ.เทพา จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ลนาไพล เมพอง “ตของเทยพยว” 

จะดยแคชไหนถขาไดขเผยแพรชดจนแดนพหควพฒนธรรมอพนยาวนานสลชสายตาชาวโลก  ผนถกกนาลพงรชวม

กพบยคทธศาสตรฑนโยบายจพงหวพดสงขลาทยพตของการผลพกดพนจพงหวพดสงขลาสลชเมพองมรดกโลก  

นอกเหนพอจากนยจยพงมยแหลชงเรยยนรลขทางดขานภลมจปปญญาทยพมยความหลากหลาย เปปนกลไกหนถพงทยพยก

ระดพบคคณภาพชยวจตของคนในพพจนทยพดขวย Soft Power ไดขแกช 

อาหาร (Food)  ภาพยนตรฑและวยดจทพศนฑ (Film) การออกแบบแฟชพพนไทย (Fashion) ศจลปะการ

ปปองกพนตพวแบบไทย (Fighting) เทศกาลประเพณยไทย (Festival) (กระทรวงวพฒนธรรม,2565) 

จากทคนทางวพฒนธรรมบนฐานเศรษฐกจจชยวภาพ (Bio Circular Economy) เชชน 

ดขวยความเปปนมายาวนานของพพจนทยพตนาบลลนาไพล ปรากฏรชองรอยทางประวพตจศาสตรฑทยพสนาคพญ

อยกแหชงหนถพง ของจพงหวพดสงขลา มยโบราณสถานทยพเคารพนพบถพอถถง 2 ศาสนา คพอ เจดยยฑทองบขาน

ควนเจดยยฑ และกคโบรฑ 1000 ปป ควนขาว บขานลนาไพลตก 

การทนาเกษตรอจนทรยยฑและชยวภาพ 

การยขอมผขาจากสยธรรมชาตจ 

การทอผขาทยพมยเอกลพกษณฑของลายตามภลมจปปญญาทของถจพน นนามาสลชการออกแบบทรจปเสขนทาง

การทชองเทยพยว ในรลปแบบการทชองเทยพยวชคมชน ( One day Trip และ Two day Trip)ทยพตอบโจทยฑ

นพกทชองเทยพยวทคกประเภท ไมชวชาจะเปปนนพกเรยยน ครอบครพว และนพกปปพ นจพกรยาน

โดยทางทยมงานไดขทนาเเผนการ Business Model Canvas (BMC) ดพงลจงคฑทยพเเนบไวข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 19,995

หนขา 620 / 818



PS65018292 : โครงการ "ในหชบเขา"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ตจดปปายโปรโมทสถานทยพ

นนาเทคโนโลยยในการโปรโมทสถานทยพ

การใชขเทคโนโลยยเพพพอเพจพมรายไดขภายในชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ในหคบเขา

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวและทยพพพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ทพบชขาง อ.นาทวย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แหลชงทชองเทยพยว 

- บขานลคชม ต.ทพบชขาง อ.นาทวย จ.สงขลา

กจจกรรมสนาคพญ 

- กจจกรรมสพนทนาการ เชชน การกางเตขนทฑ การแสดง การเลชนดนตรยในยามคนพาคพน เปปนตขน

- การจพดจนาหนชายสจนคขาตชาง ๆ ในชคมชน

คคณคชาสจพงทยพสชงมอบ

- การโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลเพพพอสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน

- เพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกกพบคนภายนอก

- สรขางรายไดขในชคมชน

การสรขจางความสพมพพนธฑ

- ความพถงพอใจเมพพอเขขามาใชขบรจการ

ชชองทางการจนาหนชาย

- การประชาสพมพพนธฑในชคมชนและตชางจพงหวพด

- ประชาสพมพพนธฑจากเพจ Facebook ในหคบเขา

- ประชาสพมพพนธฑจาก TikTok

กลคชมลลกคขา

- กลคชมลลกคขาในเพจ Facebook ในหคบเขา

- กลคชมลลกคขาจากสถานศถกษา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 621 / 818



PS65012927 : การทดองเทททยวเชมงเกษตร ( ชม ชมม ชลอป ผลไมลตามฤดสกาล)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองเสยยง ไมโครโฟน

โทรทพศนฑ

โทรศพพทฑมพอถพอ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตร (ชม ชจม ชขอป ผลไมขตามฤดลกาล)

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวเชจงเกษตร (ชม ชจม ชขอป ผลไมขตามฤดลกาล) เปปนธครกจจทยพเนขนไป

ในดขานการใหขบรจการและการจพดจนาหนชายสจนคขาพพชผลทางการเกษตรเปปนหลพก-ราคาขาย 

ขถจนอยลชกพบขขอตกลงระหวชางประชาชนเจขาของผลผลจตทางการเกษตรในพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ทชาประดลช อ.นาทวย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การจพดทนาธครกจจการทชองเทยพยวเชจงเกษตร (ชม ชจม ชขอป ผลไมขตามฤดลกาล)เปปนธครกจจทยพเนขนไปใน

ดขานการใหขบรจการและการจพดจนาหนชายสจนคขาพพชผลทางการเกษตรเปปนหลพก ดพงนพจนทางกลคชมจถง

ไดขรชวมกพนออกแบบแผนธครกจจดพงกลชาว ดพงตชอไปนยจ

- กลคชมลลกคขา ไดขแกช กลคชมนพกทชองเทยพยว กลคชมนพกวจชาการ กลคชมนพกเรยยนและนพกศถกษา กลคชมผลขทยพมย

ความสนใจทางดขานการเกษตร หนชวยงานภาครพฐและภาคเอกชน และประชาชนในพพจนทยพหรพอ

ประชาชนในพพจนทยพใกลขเคยยง

- คคณคชาทยพจะสชงมอบใหขกพบลลกคขา ไดขแกช ไดขรพบความรลขเกยพยวกพบการทนาการเกษตร ไดขชม ชจม และ

ชขอปผลผลจตทางการเกษตรทยพมยความปลอดภพย ไดขรพบรลขถถงอพตลพกษณฑของคนในพพจนทยพ และไดข

ความผชอนคลาย

- ชชองทางทยพจะเขขาถถงลลกคขา ไดขแกช การประชาสพมพพนธฑผชานสพพอ social media เชชน Facebook 

Instagrams TikTok เปปนตขน 

- ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา ไดขแกช ความชชวยเหลพอสชวนบคคคล เชชน การตอบลลกคขาผชานทาง

โทรศพพทฑและชชองทาง social media ผชานการแชท การสรขางชคมชน เชชน การสรขางชคมชนหรพอ

กลคชมในชชองทาง Facebook เพพพอการตจดตชอสพพอสารหรพอพลดคคยและมอบสจทธจพจเศษตชางๆสนาหรพบ

การเขขามาทชองเทยพยว 

- รายไดขหลพกของธครกจจ ไดขแกช การจนาหนชายสจนคขาพพชผลทางการเกษตร คชาไกดฑนนาเทยพยว คชา

วจทยากร คชาเขขาชมสถานทยพ และคชาทยพพพก

- ทรพพยากรหลพกของธครกจจ ไดขแกช คนในทของทยพทยพมยความรอบรลขเกยพยวกพบสถานทยพ สถานทยพและ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 622 / 818



PS65019402 : บดอนนนารลอนธรรมชาตมบลานโครง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออนไลนฑ เชชน Facebook , Line , instagram

ประชาสพมพพนธฑผชานหอกระจายขชาว

ประชาสพมพพนธฑผชานโปสเตอรฑ , ปปายไวนจล ตามสถานทยพสนาคพญตชางๆ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บชอนนจารขอนธรรมชาตจ

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพเกจดขถจนจากธรรมชาตจ เปปนสถานทยพพพกผชอนแกชคนใน

ชคมชนและนพกทชองเทยพยวตชางพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ประกอบ อ.นาทวย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

-เกพบคชาบรจการในการเขขาชม

-ขายไขช เพราะคนสชวนใหญชทยพใชขบรจการมพกจะนนาไขชไปตขมกจพน

-โปรโมทใหขรขานคขาตชางๆ นนาสจนคขาประจนาตนาบลมาวางขาย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 623 / 818



PS65040195 : จชด Check in "แวะพมกทททปลมกหนส"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เปปนการอนครพกษฑสจพงแวดลขอมและพพฒนาอยชางยพพงยพน

เปปนสวนสาธารณะทยพสรขางจคดเชพคอจนทยพเปปน new landmark แหลชงใหมชของตนาบลปลพกหนล

เปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ ใหขคนไดขใชขบรจการในสวนสาธารณะ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สวนสาธารณะเฉลจมพระเกยยรตจควนเขาวพง

รายละเอทยด : เปปน New landmark แหชงใหมช ทยพเปปนจคดเชพคอจนของตนาบลปลพกหนล และเพจพงเปปด

ใหขบรจการแกชประชานชนภายในพพจนทยพและภายนอกพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.ปลพกหนล อ.นาทวย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ลงพพจนทยพสนารวจสถานทยพ นพจนกพคพออชางเกพบนนจาทยพจะตของการพพฒนาใหขเปปนจคด Check-in เพพพอสชง

เสรจมการทชองเทยพยวภายในตนาบลปลพกหนล โดยขอความรชวมมพอจากทางอบต.และประชาชนทยพจะ

พพฒนาพพจนทยพใหขเกจดประโยชฑสชวนรวมในการใชขบรจการ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 624 / 818



PS65017759 : นาหมดอม ทมป แอนดฑ ทราเวล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

คอมพจวเตอรฑ

กลของวยดจโด

โปรแกรมตพดตชอวยดจโอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : 10 สถานทยพทชองเทยพยวในนาหมชอม

รายละเอทยด : 10 สถานทยพทชองเทยพยวทยพนชาสนใจในตนาบล นาหมชอม อนาเภอนาหมชอมจะเปปนการ

นนาเสนอในรลปแบบ 10 สถานทยพทชองเทยพยว ซถพงเปปนการนนาเสนอแบบ Evergreen content ซถพงจะ

เปปนนนาเสนอในรลปแบบการใหขความรลข เชชน 10 สถานทยพทชองเทยพยวในภาคเหนพอ หรพอ 5 ซจกเนเจอรฑ

ทยพคคณไมชควรพลาด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.นาหมชอม อ.นาหมชอม จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Value proposition

- เพจพมชชองทางการเขขาถถงทคกเพศทคกวพย โดยผชาน Facebook, YouTube ฯลฯ

- นนาเสนอจคดเชพคอจนในตนาบลนาหมชอมผชานชชองทางโซเชยยลมยเดยย

- สามารถดลผชานชชองทาง YouTube ไดขเสมอ

-รลขจพกตนาบลนาหมชอมมากยจพงขถจน

Channels 

Scan QR code > Website (Landing page) > YouTube, Facebook

Revenue streams

- รายไดขจากสถานทยพทชองเทยพยว, ชคมชน, รขานอาหาร

Key resources

- Content

- Website, Social media

- ฐานลลกคขา ขขอมลลนพกทชองเทยพยว

- ผลขชนานาญพพจนทยพ

- อคปกรณฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 25,000

หนขา 625 / 818



PS65010936 : สดงเสรมมแหลดงทดองเทททยวเชมงธรรมชาตมควนคานหลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการใหขบรจการ และผลพกดพนสจนคขาชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพก อยชางแพรชหลาย

สชงเสรจมการจขางงานคนในพพจนทยพใหขมยรายไดขเพจพมขถจน

เพจพมความปลอดภพยในการเดจนทาง เชชน ปปายเครพพองหมายจราจรทยพชพดเจน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ควนคานหลาว

รายละเอทยด : ควนคานหลาวเปปนสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจสามารถมองเหพนทะเล

หมอกไดขในตอนเชขาเหพนแสงไฟในตพวเมพองหาดใหญชในตอนกลางคพน ซถพงมยทยพพพกใหขเลพอกหลาก

หลายรลปแบบ อยกทพจงยพงมยรขานอาหาร คาเฟป เปปนทยพพพกผชอนหยชอนใจของนพกทชพองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.พจจจตร อ.นาหมชอม จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Key Partnersองคฑการบรจหารตนาบลพจจจตรเจขาของธครกจจ/Key Activities-promoteการดลแล

การบรจการ/Value Propositionsสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจและพพกผชอนหยชอน

ใจ/Customer Relationshipsการตจดตามหลพงการใชขบรจการยอดรยวจว/Customer Segments

กลคชมทยพอาศพยอยลชในภาคใตข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 100,000

หนขา 626 / 818



PS65002167 : สดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชนลชดมนนนาคลองอสดตะเภาตอนลดาง ตนาบลแมดทอมอยดางยมทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสพพอดจจจทพล

นวพตกรรมหนพงสพอเดจนทางทชองเทยพยวแมชทอม

เทคโนโลยยพสพพอแผนทยพทชองเทยพยวชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Maetom One day trip

รายละเอทยด : การเดจนทางทชองเทยพยวในตนาบลแมชทอม โดยมยการจพดเสขนทางการทชองเทยพยวทยพ

หลากหลายเพพพอใหขตอบโจทยฑสนาหรพบกลคชมลลกคขา เปปนรลปแบบ One day trip ทยพนพกทชองเทยพยว

สามารถเขขามาเยยพยมชมและแลกเปลยพยนเรยยนรลขวพฒนธรรม ภลมจปปญญาทของถจพน ผลจตภพณฑฑและ

สจนคขาของชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.แมชทอม อ.บางกลนพา จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวชคมชนในตนาบลแมชทอมโดยมยเสขนทางการทชองเทยพยวทยพหลากหลายโดยนนาชมแหลชง

ทชองเทยพยวทพจงเรพพองราวในชคมชน ภลมจปปญญา และวพฒนธรรมประเพณย รวมถถงผลจตภพณฑฑทยพมยความ

หลากหลายโดยกจจกรรมหลพกของเราจะมยการแลกเปลยพยนเรยยนรลขวพฒนธรรมและประชาสพมพพนธฑ

การทชองเทยพยวชคมชนสถานทยพตชางๆขขางตขนโดยใชขทรพพยากรทยพมยในชคมชนทพจงไกดฑทของถจพน 

ประชาชนในพพจนทยพ ทยพสามารถเลชาเรพพองและนนาชมสถานทยพตชางๆไดข รวมถถงสภาพแวดลขอมทยพมยความ

หลากหลาย ซถพงจะมยการรชวมมพอกพบหนชวยงานตชางๆในตนาบลทพจงองคฑการบรจหารสชวนตนาบลแมช

ทอมมหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพยสงขลา วจสาหกจจ

ชคมชนทชองเทยพยวลคชมนนจาคลองอลชตะเภา และกลคชมวจสาหกจจผลจตภพณฑฑในชคมชน โดยโปรแกรมการ

ทชองเทยพยวของเรามยชชองทางการประชาสพมพพนธฑทพจงออฟไลนฑและออนไลนฑใหขกพบกลคชมลลกคขาทยพ

หลากหลาย ทพจงชชวงอายคและความสนใจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 627 / 818



PS65006257 : สดงเสรมมการทดองเทททยวและผลมตภมณฑฑดในตนาบลเขาพระ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมมลลคชาใหขกพบการจนาหนชายโดยการสรขางสตอรยพ

นนาสจนคขาไปจนาหนชาย Platform Online Facebook

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จพดกจจกรรม 1 Day Trip ในตนาบลเขาพระ

รายละเอทยด : ชมวจว จคดชมวจวเขาลลกลมชมผถจง สมคนไพรกจนขขาวเทยพยงรจมคลองบคฟเฟปทคเรยยน

หมอนทองจคดของฝากตนาบลเขาพระ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.เขาพระ อ.รพตภลมจ จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment

            กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคใตข ภายในจพงหวพดสงขลาและจพงหวพดสตลล รวมถถง

กลคชมคนทยพอาศพยอยลชในชคมชน กลคชมนพกทชองเทยพยว Local Tourism กลคชมนพกทชองเทยพยว Food 

Tourism กลคชมลลกคขาออนไลนฑไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 12-70 ปปเพราะเปปนกลคชมคนทยพยพงมยความ

สนใจดขานการทชองเทยพยว เนพพองจากมยความพรขอมทางรชางกายสนาหรพบการออกไปหา

ประสบการณฑ และเรยยนรลขสจพงใหมช ๆ 

Costomer Relationships 

มยการตจดตามผลวชาลลกคขามยความพถงพอใจหรพอไมช และมยลลกคขาใหมชตจดตชอมา เพจพมขถจนหรพอไมช

Channels

 จพดจนาหนชายผชานทางออนไลนฑ คพอ Facebook, Line, Tiktok, Instagram เชชน เพจนพดพบทยพ

เขาพระ-Kao Pra Station 

Value Propositions 

         เพจพมความสคขและสรขางความผชอนคลายใหขกพบลลกคขา รวมถถงสชงเสรจมการทชองเทยพยวในตนาบล

เขาพระ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 628 / 818



PS65025770 : ตลาดกรทน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวางแผนกลไกการจพดการขยะทยพผชานกระบวนการมยสชวนรชวมของชคมชน

เพจเฟสบคบก (U2T For BCG ตนาบลทชาโพธจด อนาเภอสะเดา จพงหวพดสงขลา) วจดยโอแนะนนาตลาด 

หรพอการประชาสพมพพนธฑ กระจายขชาวผชานชชองทางตชางๆ เชชน หอกระจายขชาว โบรชพวรฑ

บรรจคภพณฑฑทยพมาจากธรรมชาตจ กระดาษแบบหมคนเวยยนหรพอการใชขถคงผขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดกรยน

รายละเอทยด : สถานทยพเปปนตลาดสยเขยยวในรลปแบบการรพกษฑโลก  เนขนการใชขบรรจคภพณฑฑทยพเปปน

มจตรตชอสจพงแวดลขอม เชชน กะลาเเละใบตอง เปปนตขน และเปปนตลาดในรลปแบบพหควพฒนธรรม ซถพง

จะมยการแสดงพพจนบขานเพพพอสรขางความบพนเทจงใหขแกชผลขทยพมาใชขบรจการดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.ทชาโพธจด อ.สะเดา จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตลาดกรยน เปปนตลาดสยเขยยว ในรลปแบบการรพกษฑโลก และเปปนตลาดในรลปแบบพหควพฒนธรรม ซถพง

จะมยการแสดงพพจนบขานเพพพอความบพนเทจงใหขแกชผลขทยพมาใชขบรจการดขวย

(การใชขบรรจคภพณฑฑทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอม เชชน กะลา,ใบตอง) ตลาดกรยนทยพนวพตกรจพดทนานพจน

เนพพองจากมยปปญหาคพอ ไมชเปปนทยพรลขจพกของผลขคนมากนพก รลขจพกเฉพาะคนในพพจนทยพ จถงทนาใหขตของการทยพจะ

แกขปปญหา คพอ ชชวยกพนประชาสพมพพนธฑทพจงในระบบออนไลนฑและคนในพพจนทยพตของชชวยกพนเปปนกระบอก

เสยยงเพพพอใหขตลาดกรยนเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน โดยตลาดกรยนมยผลขใชขบรจการเปปนประชาชนทพพวไป 

อายค20-45 ปป ทคกเพศวพย (ในชคมชน)โดยสชงเสรจมเศรษฐกจจในชคมชน และการนนาทระพยากรใน

ทของถจพนมาใชขใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด อยกทพจงเปปนการตจดตชอสพพอสารกพนภายในชคมชนอยกดขวย ทพจงนยจ

การทนามยโครงสรขางตขนทคน กลชาวโดยสพงเขป ไดขแกช 1) การปรพบพพจนทยพ/ทพศนยยภาพใหขดยยจพงขถจน 2) คชา

ใชขจชายดขานการประชาสพมพพนธฑ (ปปายเชพคอจน)  โดยความมคชงหวพงของการจพดทนาครพจงนยจคพอมยผลขมาใชข

บรจการเพจพมขถจน 10%

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 32,000

หนขา 629 / 818



PS65009083 : โครงการผลาบาตมก ลายปรมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.ขยายชชองทางการจพดจนาหนชาย ทพจงออฟไลนฑและออนไลนฑ

2.พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขเปปนทยพจดจนา เชชน สตจจกเกอรฑคมชพดทยพมยเอกลพกษณฑเฉพาะถจพน การบรรจค 

ตจดแบรนปรจก

1.เตาชยวภาพ (เตาฟฟน) ลดตขนทคนการใชขเตาแกบสสนาหรพบตขมผขา ใชขเพพพอตขมไขเทยยนบนผขาใหข

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาบาตจก ลายปรจก

รายละเอทยด : เปปนลายผขาเฉพาะของทของถจพน สะทของถถงความเปปนมาของตนาบลปรจก มยสยหลาก

หลายใหขเลพอก เปปนเนพจอผขาซาตจน ราคาขายตชอชจจน ขนาด 2   เมตร 600 บาท ขนาด 2.5 เมตร 

750 บาท ขนาด  3  เมตร 900 บาท ซขอนสยพจเพจเศษเพจพม 100 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปรจก อ.สะเดา จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพฒนาบรรจคภพณฑฑทพจงขนาดและการจพดเกพบใหขมยความเหมาะสมจพดหากลชองของขวพญออกแบบ

โลโกขเพพพอแสดงความเปปนสจนคขาบาตจกลายปรจก มยการจพดจนาหนชายผชานออนไลนฑFacebookเพ

จU2TสจนคขาตนาบลปรจกและShopeeรขานu2tprikชชองทางออฟไลนฑผชานรขานคขาของสถาบพน

วพฒนธรรมศถกษากพลยาณจวพฒนา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 7,500

หนขา 630 / 818



PS65016850 : โครงการชชมชนทดองเทททยวโรบมสตลา นวมตวมถท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขโปรแกรม Canva ในการตพดตชอวจดยโอ

ใชขโปรแกรม Google sheets ในการออกแบบเวพบไซตฑนนาเสนอแหลชงทชองเทยพยว

ใชขโปรแกรม Adobe Photoshop

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โรบพสตขา นวพตวจถย

รายละเอทยด : โครงการชคมชนทชองเทยพยวโรบพสตขาเชจงนวพตวจถย เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยว

เชจงเกษตรในพพจนทยพตนาบลบขานโหนด ทยพเนขนเกยพยวกพบการสรขางทางเลพอกในการพพฒนาใน

ประเดพนการทชองเทยพยวทยพใหขคนในชคมชนเขขามามยสชวนรชวมและไดขรพบประโยชนฑจากการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.บขานโหนด อ.สะบขายขอย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.เขยยนบทสรคปผลขบรจหาร (Executive summary)

วพตถคประสงคฑในการจพดทนาแผนธครกจจ

- เพพพอขออนคมพตจโครงการ

- เพพพอกนาหนดทจศทางการทนาธครกจจใหขประสบผลสนาเรพจและบรรลควพตถคประสงคฑทยพตพจงไวข

แนวคจดธครกจจ

          ตนาบลบขานโหนด มยวจถยชยวจตอยลชกพบธรรมชาตจ มยทรพพยากรธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑ และมย

แหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจทยพหลากหลาย เชชน นนจาตกพระไมขไผช (เวฬควพน)  ทคชงนากอแระ โรงนนจา

ชาจชาหวจน โรงคพพวกาแฟโรบพสตขา จคดเชพคอจนโรบพสตขาตขนแรกของประเทศไทย 

สรคปการวจเคราะหฑสถานการณฑ

         สชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงเกษตรในพพจนทยพตนาบลบขานโหนด ทยพเนขนเกยพยวกพบการสรขางทาง

เลพอกในการพพฒนาในประเดพนการทชองเทยพยวทยพใหขคนในชคมชนเขขามามยสชวนรชวมและไดขรพบประโยชนฑ

จากการทชองเทยพยว และมยบทบาทในการกนาหนดทจศทางการพพฒนาเปปนการปรพบใชขดขานของการ

ทชองเทยพยว คพอ การประยคกตฑเอาเทคโนโลยยมาใชขเพพพอรองรพบใหขการทชองเทยพยวใหขมยความนชาสนใจ 

สมบลรณฑมากขถจน โดยการลงมพอปฏจบพตจจรจงของนพกทชองเทยพยวเกยพยวกพบกจจกรรมตชาง ๆ ทยพทางกลคชม

ไดขกนาหนด

2. การวจจพยตลาด

          จากการวจเคราะหฑสามารถประชาสพมพพนธฑไดขสองชชองทาง ไดขแกช ออฟไลนฑและออนไลนฑ มย

การประชาสพมพพนธฑในชคมชนทคกชคมชนทยพอยลชในตนาบลบขานโหนด หรพอ ชคมชนอพพนใกลขเคยยงนอกจากนยจ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 631 / 818



PS65043132 : การพมฒนาดมจมทมลคอนเทนตฑสนาหรมบแหลดงทดองเทททยวธรรมชาตมแบบยมทงยชนของตนาบลบาโหย 1

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Multimedia Production

Digital Content

Infographic

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจา โดยเปปนลพกษณะ 

One-Day Trip

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจา โดยเปปนลพกษณะ One-Day Trip  

โดยมยกจจกรรมทชองเทยพยวหลากหลาย ทพจงการเลชนนนจา ปปกนจกรจมนนจา พายเรพอ ลชองแกชง เดจนปปา ดล

นก เทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.บาโหย อ.สะบขายขอย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.รายละเอยยดโปรแกรมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ

1.1รายละเอยยดของโปรแกรมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ

-โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจาโดยเปปนลพกษณะ One-DayTrip ซถพงมยกจจกรรมทาง

นนจาเชชนบรจการพายเรพอคายพคลชองแกชงเทยพยวสวนผลไมขกจจกรรมแอดเวนเจอรฑเปปนตขน

2.แนวโนขมทางการตลาด

มยการประยคกตฑแนวคจดโดยการสรขางดจจจทพลคอนเทนตฑซถพงนอกจากกระตคขนใหขเกจดการ

ทชองเทยพยวจากกลคชมนพกทชองเทยพยวชาวไทยบนพพจนฐานของเทคโนโลยยดจจจทพลทนาใหขชคมชนผลขประกอบ

การมยรายไดขเพจพมขถจนจากเดจมอยชางเหพนไดขชพดนอกจากการสชงเสรจมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ

โดยมคชงเนขนนพกทชองเทยพยวภายในประเทศยพงเปปดโอกาสใหขสามารถขยายตชอไปยพงกลคชมนพกทชอง

เทยพยวตชางประเทศเชชนมาเลเซยยสจงคโปรฑเปปนตขนอยกทพจงยพงขยายไปสคชการพพฒนาของเศรษฐกจจ

ชคมชนจากสจนคขาทยพระลถกของตนาบลบาโหยอาทจอาหารทของถจพนผลจตภพณฑฑชคมชนเปปนตขน

2.1 ตลาดเปปาหมาย

• สชงเสรจมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจออกไปยพงกลคชมจพงหวพดใกลขเคยยงขยายโอกาสในการ

พพฒนาการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจไปสลชระดพบจพงหวพดและระดพบประเทศ

2.2 ลพกษณะทพพวไปของลลกคขา

• บคคคลทพพวไปมคชงเนขนลลกคขาหรพอนพกทชองเทยพยวภายในจพงหวพดจพงหวพดใกลขเคยยงและนพกทชองเทยพยว

ชาวตชางชาตจทยพตจดกพบสามจพงหวพดชายแดนเชชนมาเลเซยยสจงคโปรฑเปปนตขน

2.3 คลชแขชงขพน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 632 / 818



PS65043133 : การพมฒนาดมจมทมลคอนเทนตฑสนาหรมบแหลดงทดองเทททยวธรรมชาตมแบบยมทงยชนของตนาบลบาโหย 2

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Multimedia Production

Digital Content

Infographic

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจาและพพกแรม โดยเปปน

ลพกษณะ 2 วพน 1 คพน

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจาและพพกแรม โดยเปปนลพกษณะ 2 วพน 1 

คพน จคดหมายแหชงใหมชของผลขทยพชพพนชอบธรรมชาตจ  โดยมยกจจกรรมทชองเทยพยวหลากหลาย ทพจง

การเลชนนนจา ปปกนจกรจมนนจา พายเรพอ ลชองแกชง เดจนปปา ดลนก แคมปฟปปจ ง กางเตขนทฑ หของพพก เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 0 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลศรยวจชพย

ต.บาโหย อ.สะบขายขอย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.รายละเอยยดโปรแกรมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ

1.1รายละเอยยดของโปรแกรมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ 

-โปรแกรมทชองเทยพยวทยพเนขนกจจกรรมทางนนจาโดยเปปนลพกษณะ One-DayTrip ซถพงมยกจจกรรมทาง

นนจาเชชนบรจการพายเรพอคายพคลชองแกชงเทยพยวสวนผลไมขกจจกรรมแอดเวนเจอรฑเปปนตขน 

2.แนวโนขมทางการตลาด 

มยการประยคกตฑแนวคจดโดยการสรขางดจจจทพลคอนเทนตฑซถพงนอกจากกระตคขนใหขเกจดการทชองเทยพยว

จากกลคชมนพกทชองเทยพยวชาวไทยบนพพจนฐานของเทคโนโลยยดจจจทพลทนาใหขชคมชนผลขประกอบการมยราย

ไดขเพจพมขถจนจากเดจมอยชางเหพนไดขชพดนอกจากการสชงเสรจมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจโดยมคชง

เนขนนพกทชองเทยพยวภายในประเทศยพงเปปดโอกาสใหขสามารถขยายตชอไปยพงกลคชมนพกทชองเทยพยวตชาง

ประเทศเชชนมาเลเซยยสจงคโปรฑเปปนตขนอยกทพจงยพงขยายไปสคชการพพฒนาของเศรษฐกจจชคมชนจาก

สจนคขาทยพระลถกของตนาบลบาโหยอาทจอาหารทของถจพนผลจตภพณฑฑชคมชนเปปนตขน 

2.1 ตลาดเปปาหมาย • สชงเสรจมการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจออกไปยพงกลคชมจพงหวพดใกลขเคยยง

ขยายโอกาสในการพพฒนาการทชองเทยพยวทางธรรมชาตจไปสลชระดพบจพงหวพดและระดพบประเทศ 

2.2 ลพกษณะทพพวไปของลลกคขา • บคคคลทพพวไปมคชงเนขนลลกคขาหรพอนพกทชองเทยพยวภายในจพงหวพดจพงหวพด

ใกลขเคยยงและนพกทชองเทยพยวชาวตชางชาตจทยพตจดกพบสามจพงหวพดชายแดนเชชนมาเลเซยยสจงคโปรฑเปปน

ตขน 

2.3 คลชแขชงขพน คลชแขชงขพนทางตรงคพอกลคชมของชคมชนทยพมยแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจของ

จพงหวพดใกลขเคยยงทยพมยการจพดกจจกรรมทางนนจาแบบครบวงจรในทยพเดยยวกพน คลชแขชงขพนทางอขอมคพอ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 633 / 818



PS65015978 : เสลนทางแหดงจมนตนาการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยในการประชาสพมพพนธฑทางออนไลนฑ

ใชขเทคโนโลยยศจลปะเพพพอสรขางรายไดข

ใชขเทคโนโลยยในการตลาดและการบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางแหชงจจนตนาการ 

รายละเอทยด : เปปนการสรขางและตชอยอดพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลสะบขายขอยเปปน

การทชองเทยพยวเชจงชมรลปภาพบนผนพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.สะบขายขอย อ.สะบขายขอย จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เปปนการสรขางสถานทยพทชองเทยพยวทยพมยอยลชเดจมในตนาบลตลอดจนพพฒนาตชอยอดรลปภาพตชางๆทยพมย

อยลชบนผนพงกนาแพงในพพจนทยพใหขเปปนทยพรคขจพกทพจงคนในพพจนทยพคนนอกพพจนทยพเพพพอทยพจะเปปนการเชจญ ชวนมา

ทชองเทยพยวในพพจนทยพมาถชายภาพชมภาพอยชางมยความเพลจดเพลจน สบายใจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 43,000

หนขา 634 / 818



PS65011513 : U2T for BCG ต.ชะแลล (การทดองเทททยวเชมงชชมชน)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Community Base Tourism "การทชองเทยพยวเชจงชคมชน"

การบรจหารจพดการทชองเทยพยวเชจงชคมชน

โปรแกรมทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงชคมชน

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยวรลปแบบ One Day Trip

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ชะแลข อ.สจงหนคร จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การทชองเทยพยวเชจงชคมชนเปปนการทชองเทยพยวทยพคนานถงถถงความยพพงยพนของสจพงแวดลขอม สพงคม และ

วพฒนธรรม โดยกระบวนการมยสชวนรชวมของคนในชคมชน ใหขชคมชนไดขมยสชวนรชวมในการกนาหนดทจศ

ทางการพพฒนาและไดขรพบประโยชนฑจากการทชองเทยพยว พพจนทยพตนาบลชะแลข อนาเภอสจงหนคร จพงหวพด

สงขลา เปปนอยกหนถพงชคมชนทยพมยสถานทยพทชองเทยยวทยพนชาสนใจมากมาย ทพจงแหลชงทชองเทยพยวทาง

ธรรมชาตจ วพฒนธรรม วจถยชยวจต และยพงมยแหลชงทชองเทยพยวใหมชๆเกจดขถจนทยพรอตขอนรพบผลขมาเยพอน อยก

ทพจงยพงคงมยทรพพยากรธรรมชาตจปปาชายเลนทยพอคดมสมบลรณฑและมยความหลากหลายทางชยวภาพ

และพพชพพนธฑ คของปปาชายเลน โบราณสถานและโบราณวพตถคทางดขานประวพตจศาสตรฑทยพมยความเกยพยว

โยงสพมพพนธฑกพบพจธยกรรม วจถยชคมชนในลคชมนนจาทะเลสาบสงขลามาตพจงแตชอดยต รวมถถงสภาพแวด

ลขอมทางธรรมชาตจและวจถยชยวจตชยวจตความเปปนอยลชทยพเรยยบงชายของชคมชน ซถพงเหมาะแกชการพพกผชอน

ของผลขทยพตของการความสงบเงยยบและการเปปนสชวนตพว ทพจงนยจ จถงดนาเนจนโครงการออกแบบกจจกรรม

การทชองเทยพยวเชจงชคมชนในตนาบลชะแลข ซถพงเปปนกจจกรรมทยพสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชน กระตคขน

เศรษฐกจจของคนในชคมชน สามารถสรขางรายไดขและสรขางอาชยพแกชคนในชคมชนไดข

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 79,840

หนขา 635 / 818



PS65011859 : ออรฑแกนมคควนลมง by U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอวจดยโอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวเชจงเกษตรเพพพอการเรยยนรลข “เทยพยวสวนควนลพง”

สพพอแผชนพพบประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวเชจงเกษตรเพพพอการเรยยนรลข “เทยพยวสวนควนลพง”

แพลตฟอรฑมออนไลนฑทยพใชขเปปนชชองทางในการสพพอสารประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรเพพพอการเรยยนรลข

รายละเอทยด : 1. ทรจปเทยพยวสวนควนลพง- สวนผพก ระยะเวลา: ตลอดปป- สวนสขมโอ ระยะเวลา: 

เดพอนกพนยายน2. สพพอสจพงพจมพฑ เพพพอแนะนนาและประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว3. สพพอวยดยโอ เพพพอ

แนะนนาและประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ควนลพง อ.หาดใหญช จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลควนลพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวเชจงเกษตรเพพพอการเรยยนรลขกพบเจขาของสวนและศลนยฑเรยยนรลขสวนผพกคนเมพอง สวน

สขมโอหอมควนลพง วจสาหกจจชคมชนนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน ในแปลงเกษตรผสมผสานทยพหลาก

หลาย ทพจงผพกอจนทรยยฑ สขมโอ ผลไมขทของถจพนในพพจนทยพชนบทและเมพอง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 636 / 818



PS65007736 : ทดองเทททยวนนนาตกโตนหญลาปลลอง สายนนนากลางหชบเขาในหมสดบลาน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.พพฒนาและทนาแผนทยพทชองเทยพยวนนจาตกโตนหญขาและแผนทยพตนาบลทคชงใหญช อนาเภอหาดใหญช 

จพงหวพดสงขลา

2.แบบสนารวจสรคปผลความตของการของคนในชคมชนและนพกทชองเทยพยว เพพพอเปปนแนวทางใน

การพพฒนาแหลชง ทชองเทยพย

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยอจนเทอรฑเนพตในทคกสจพง (IoT)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกโตนหญขาปลของ

รายละเอทยด : นนจาตกโตนหญขาปลของ เปปนสถานทยพทชองเทยพยวใหขชาวบขานพพกผชอนหยชอนใจออก

กนาลพงกายเพพพอสคขภาพสชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพและอนครพกษฑพพนธคฑไมขหายากประจนา

ถจพนและจพดทนาแผนทยพเดจนเทขาและแผนทยพทชองเทยพยวในพพจนทยพประชาสพมพพนธฑใหขเปปนสถานทยพทชอง

เทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.ทคชงใหญช อ.หาดใหญช จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นนจาตกโตนหญขาหลของ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงใหญช อนาเภอหาดใหญช จพงหวพดสงขลา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพและอนครพกษฑพรรณไมข ใหขกพบนพกทชองเทยพยวทพจงในประเทศและ

นอกประเทศผชานขชองทาง ONLINE เชชน Facebook และ tiktok แบบ OFFLINE เชชนการออกบลธ

ขาย ฯลฯ แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ รชวมมพอกพบคนในทของทยพ ตจดตามการพพฒนาและปรพบปรคง

ภลมจทพศนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 637 / 818



PS65029193 : การทดองเทททยวนนนานลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยในการสพพอสาร ประชาสพมพพนธฑ แหลชงทชองเทยพยวในตนาบลนนจานขอย

ใชขเทคโนโลยยในการออกแบบโปสเตอรฑโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลนนจานขอย (ใชขโปรแกรม 

Canva)

ใชขเทคโนโลยยในการตพดตชอวยดยโอแนะนนาแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลนนจานขอย (ใชขโปรแกรม Sony 

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : One day trip with namnoi

รายละเอทยด : จพดเปปนทรจปทชองเทยพยว1วพนกพบชคมชนนนจานขอยทยพพานพกทชองเทยพยวไปพบกพบหลาก

หลายมจตจของตนาบลทพจงในทางประวพตจศาสตรฑ และการสพมผพสวจถยชยวจตการทนาผลจตภพณฑฑตชางๆทยพ

สนาคพญของตนาบล รวมถถงรพบประทานอาหารทยพเกจดการเครพพองแกงทยพมยสลตรพจเศษโดดเดชนของ

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.นนจานขอย อ.หาดใหญช จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลนนจานขอยเปปนตนาบลเลพกๆทยพเตพมไปดขวยประวพตจศาสตรฑ ภลมจปปญญาทของถจพนอยกมากมาย ทาง

นวจตกรไดขมยการลงสนารวจภายสถานทยพทชองเทยพยวตชางๆ เชชน โรงกระเบพจองดจนเผา การทนาศาลา

จากไมขไผช กลคชมวจสาหกจจชคมชนเครพพองแกงบขานทชาจยน และสวนกระทขอน เปปนตขน เพพพอนนามาพพฒนา

ตชอ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 638 / 818



PS65007510 : ทดองเทททยว ชชมชนพะตงหมสดบลานเลวกกลางหชบเขา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Adobe Premiere Pro

QR Code

Social Media

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวพะตง บขานเลพกกลางหคบเขา

รายละเอทยด : ในพพจนทยพของตนาบลพะตง มยแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพสวยงามมากมายไมช

วชาจะเปปน อคโมงคฑยางพาราพพนกขาว, หลาดปปาเรยยน, ผานนจาหยด, เชสนพสฮจลลฑ, สนานพกสงฆฑคลอง

ตงเหนพอ, วพดควนเนยยง, ฯลฯ และยพงมยกจจกรรมใหขรชวมสนคกหลากหลาย มยรขานอาหารทยพอรชอย

และผลไมขหลากหลายชนจด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.พะตง อ.หาดใหญช จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ :  บU2T for BCG ตนาบลพะตง

ออนไลนฑ :  บU2T for BCG ตนาบลพะตง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทนาแผนโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว ผลจตภพณฑฑ สจนคขา และกจจกรรมทยพมยอยลชในตนาบลพะตงผชานทางสพพอ

โซเชยยลมยเดยย โดยการทนาคอนเทขนเพพพอสรขางแรงจลงใจและดถงดลดนพกทชองเทยพยวใหขเขขาเทยพยวใน

ตนาบลพะตง และเกจดการจพบจชายใชขสอยผลจตภพณฑฑ สจนคขาและบรจการของชาวบขานในพพจนทยพ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 78,000

หนขา 639 / 818



PS65021508 : หาดใหญดอะไรดท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แฟนเพจ

คจวอารฑโคขด

นวพตกรรมการจพดโซนพพจนทยพ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แฟนเพจ หาดใหญชอะไรดพ (Hatyai All Life)

รายละเอทยด : จพดทนาสพพอวจดจโอ รลปภาพ บทความ ขายแพคเกจทชองเทยพยว โดยการเลชาเรพพอง

เเบชงตามหมวดหมลชการบรจการ เชชน สถานทยพทชองเทยพยวเพพพอเสรจมความมงคลใหขชยวจตในดขาน

ตชางๆ อาหารมงคลและของอรชอยทพพวเมพองหาดใหญช  ขนสชงมวลชนในแตชละสาย  เพพพอเปปนการ

ดถงดลดใหขนพกทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยทพกษจณ

ต.หาดใหญช อ.หาดใหญช จ.สงขลา

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองดขวยหาดใหญชเปปนเมพองทยพรวมผลขคนหลากหลายเชพจอชาต ศาสนา วพฒนธรรม แผนธครกจจ 

การสรขางแฟนเพจ หาดใหญชอะไรดย (Hatyai All Life) เรามยแนวคจดทยพจะดถงเอกลพกษณฑของเมพอง

หาดใหญชมานนาเสนอใหขนพกทชองเทยพยวและประชาชนไดขเหพนและเกจดแรงจลงใจในการอยากมาเทยพยว

หาดใหญชโดยการจพดเปปนหมวดหมลช เชชน พจกพดรขานขายของมงคลในหาดใหญช รขานอาหารมงคล

ในหาดใหญช สถานทยพมลเตลลในดขานตชางๆในหาดใหญช และมยชชองทางการใหขนพกทชองเทยพยวไดขเลพอก

ซพจอแพคเกจการทชองเทยพยวเมพองตามความสนใจ โดยเราจะใชขชชองทางการประชาสพมพพนธฑผชาน

แฟนดพจเฟซบคบค โดยการสรขางสพพอ วจดจโอ รลปภาพ และบทความในการเลชาเพพพอเปปนการดถงดลด

ความสนใจของนพกทชองเทยพยว ซถพงเมพพอนพกทชอวงเทยพยวเกจดความสนใจและตของการทยพจะมาทชองเทยพยว

จะทนาใหขประชาชนในเมพองหาดใหญชไดขรพบรายไดขจากการเขขามาของนพกทชองเทยพยว ซถพงเปปนเปปา

หมายหลพกของทางทยมเรา

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 13,000

หนขา 640 / 818



PS65017395 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสลปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ควนโดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรจการ

แอพพลจเคชพยพน iMed Care

สพพอวจดยโอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : iMed Care

รายละเอทยด : ใหขบรจการดขานสคขภาวะและอาหารแกชผลขปปวย ในรลปแบบชคดใหขบรจการตามนพด

หมาย โดยการจพดตพจงวจสาหกจจชคมชนในการดลแลผลขปปวย ดขานการบรจการ iMed Care ทพจง

แบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

-สรขางและคพดสรรคฑคน โดยผชานการอบรม เพพพอดลแลผลขปปวยผลขสลงอายค และผลขปปวยในชคมชน

-ฝฝกอบรมบคคลากรใหขมยความรลขในการดลแลผลขปปวย และผลขสลงอายคในพพจนทยพชคมชน

-มยการประชาสพมพพนธฑ และเสยยงตามสายของชคมชน

-การสรขางวจสาหกจจชคมชน  

-สนารวจออกแบบความตของการของผลขใชขบรจการ และขยายเครพอขชาย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 114,900

หนขา 641 / 818



PS65026079 : บลานสาครโฮมสเตยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การใชขชชองทางการบรจการผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช Fan 

page U2T ตนาบลสาคร อนาเภอทชาแพ จพงหวพดสตลล, Tiktok และ Instagram

การใชขเทคโนโลยย QR Code ในการเผยแพรชขขอมลล เพพพอสรขางลจงคฑแผนทยพ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บขานสาครโฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : บขานสาครโฮมสเตยฑ เปปนทยพพพกผชอนสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการทนากจจกรรม

แบบ Exclusive

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยหาดใหญช

ต.สาคร อ.ทชาแพ จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

บขานสาครโฮมสเตยฑเปปนทยพพพกผชอนสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการทนากจจกรรมแบบ Exclusive มย

จคดทชองเทยพยวทยพสวยงาม มยเสนชหฑและเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะตพว มยบรรยากาศทยพดย มยกจจกรรมใหข

เลพอกหลากหลาย มยการนนาเทยพยวลชองเรพอตามจคดCheck-in ตชางๆ  มยกจจกรรมทนาขนมพพจนบขาน 

สอนทนาผขามพดยขอมจากเปลพอกตขนแสม และมยบรจการปปจ งยชางบารฑบยคจวจากอาหารทะเลสดในโฮ

มสเตยฑ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 642 / 818



PS65017474 : การพมฒนารสปแบบการทดองเทททยวเชมงประสบการณฑ "ราไวทรมป"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดทนาเวพบไซตฑ/เพจ Facebook  เพพพอใชขในการตจดตชอสพพอสาร โฆษณา ประชาสพมพพนธฑ และ

มยระบบการจองทรจปและทยพพพก

บรจการการจพดสชงผลจตภพณฑฑของชคมชน และอาหารสดใหขกพบนพกทชองเทยพยวทยพตของการใหขสชงถถง

ทยพบขาน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การพพฒนารลปแบบการทชองเทยพยวเชจงประสบการณฑ "ราไวทรจป"

รายละเอทยด : แพคเกจ 1 วพน คพอ ราคา 990 บาทตชอทชาน รวมอาหาร 2 วพน 1 คพน ราคา 1990 

บาทตชอทชาน รวมอาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยหาดใหญช

ต.ขอนคลาน อ.ทคชงหวขา จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

คณะทนางานดนาเนจนการ(1)ลงพพจนทยพสนารวจแหลชงทชองเทยพยววจถยชคมชนทยพพพกรขานคขาและรขานอาหาร

ของตนาบลขอนคลาน(2)จพดโปรแกรมการทชองเทยพยวเชจงประสบการณฑ“ขอนคลานทรจป”

(3) จพดกจจกรรมการทดลองนนาเทยพยว โปรแกรม 1 วพน  (4) การจพดปฏจทจนการทชองเทยพยว (5) ขาย

ทรจปทชองเทยพยว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 643 / 818



PS65010037 : พมฒนาผลมตภมณฑฑจากพชชพชนนถมทนตนาบลนาทอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เปลยพยนแปลงบรรจคภพณฑฑ ออกแบบLogoสจนคขา เพพพอเพจพมมลลคชาของสจนคขาและจพดทนา 

brochure แสดงรายละเอยยดของสจนคขา

ปรพบปรคงรลปแบบผลจตภพณฑฑและบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอการจนาหนชาย

มยการสชงเสรจมสจนคขาผชานชชองทาง Online

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรแชชเทขา ทพกษอร

รายละเอทยด : สมคนไพรแชชเทขา ทพกษอร  สรรพคคณเพพพอสคขภาพ บรรเทาอาการปวดเมพพอยเทขา 

เทขาบวม เปปนรองชนจา เหนพบชา ตะครจว ลดกลจพนอพบเทขา ใชขไดขทคกเพศทคกวพย ในราคาทยพเหมาะสม

สถานะผลจตภพณฑฑมย 2 ขนาด ไดขแกช บรรจคกระปคก 100 กรพม ราคา 100 บาท  และบรรจคซอง 25 

กรพม ราคา 25 บาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 7 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.นาทอน อ.ทคชงหวขา จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาประชารพฐ ม.5 ต.นาทอน อ.ทคชงหวขา จ.สตลล

ออนไลนฑ : สมคนไพรทพกษอร

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สมคนไพรแชชเทขา ทพกษอร เปปนผลจตภพณฑฑเพพพอสคขภาพ บรรเทาอาการปวดเมพพอยเทขา เทขาบวม เปปน

รองชนจา เหนพบชา ตะครจว ลดกลจพนอพบเทขา ชชวยผชอนคลาย ผลจตจากวพตถคดจบทยพมยคคณภาพ จาก

แหลชงผลจตในชคมชนทยพไมชใชขสารเคมย โดยใชขความรลขเดจมจากภลมจปปญญารชวมกพบความรลขใหมชทางดขาน

การแพทยฑแผนไทยในการผลจต เหมาะแกชกลคชมคนวพยทนางานทยพมยปปญหาสคขภาพเทขาจาก

พฤตจกรรมการทนางาน รวมถถงกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมยโอกาสเดจนทางมาใชขบรจการแชชเทขา ณ กลคชม

วจสาหกจจชคมชนสมคนไพรทพกษอร อยกทพจงสมคนไพรแชชเทขายพงเปปนผลจตภพณฑฑของฝากทยพแสดงถถง

ความหชวงใย โดยมยชชองทางการจพดจนาหนชาย ไดขแกช ชชองทางออนไลนฑ   เชชน  Facebook ,Line, 

Shopee และชชองทางออฟไลนฑ เชชน งานแสดงสจนคขาตชางๆ,จนาหนชายและใหขบรจการ ณ วจสาหกจจ

ชคมชน, ศลนยฑบชมเพาะCBMC และศลนยฑกระจายสจนคขาชคมชนตนาบลนาทอน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 644 / 818



PS65016574 : โครงการการเสรมมสรลางและพมฒนาศมกยภาพมมคคชเทศกฑนลอยเพชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวใน

พชนนทททตนาบลปาลฑมพมฒนา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลปาลฑมพพฒนา

รายละเอทยด : เปปนการบรจการนนาเทยพยวในพพจนทยพตนาบลปาลฑมพพฒนา ตามจคดตชางๆทยพนชาสนใจ 

ไดขแกช ลานหจนปปาพน, ถนจาเจพดคต, ถนจาผลภาเพชร, บขานรากไมข เปปนตขน เปปนการนนามรดกทาง

ธรณยวจทยาในพพจนทยพมากชอใหขเกจดการพพฒนาเศรษฐกจจในชคมชนไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสงขลา

ต.ปาลฑมพพฒนา อ.มะนพง จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เพพพอพพฒนาศพกยภาพทพกษะการนนาเสนอแหลชงทชองเทยพยวในพพจนทยพตนาบลปาลฑมพพฒนา  รชวมกพบ

องคฑการบรจหารสชวนตนาบลปาลฑมพพฒนาและโรงเรยยนบขานปปาพน จพดอบรมถชายทอดองคฑความรลข

เบพจองตขนในการทนาหนขาทยพเปปนมพคคคเทศกฑทของถจพนในการแนะนนาชคมชน เปปนการนนามรดกทางธรณย

วจทยาในพพจนทยพมากชอใหขเกจดการพพฒนาเศรษฐกจจในชคมชนไดข เพพพอปลลกจจตสนานถกเหพนคคณคชาและ

ภาคภลมจใจในทของถจพน อยกทพจงยพงเปปนการประชาสพมพพนธฑทรพพยากรทของถจพนไดขอยชางถลกตของเกจด

ประโยชนฑแกชทของถจพนเพพพอกชอใหขเกจดกระบวนการเสรจมสรขางประสบการณฑและยพงสามารถสรขาง

รายไดขเสรจมแกชเยาวชนในการนนาเทยพยวของชคมชนไดขในในอนาคต  เปปนการนนามรดกทางธรณย

วจทยาในพพจนทยพมากชอใหขเกจดการพพฒนาเศรษฐกจจในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 645 / 818



PS65014712 : การทดองเทททยวเชมงเกษตรตนาบลควนโพธมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เวพบไซตฑการทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลควนโพธจด

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลควนโพธจด

รายละเอทยด : การพพฒนาฟฟจ นฟล เศรษฐกจจการทชองเทยพยวผชานกระบวนการเทคโนโลยยทาง

เวพบไซตฑ เนขนพพฒนาในเรพพองของระบบสนาหรพบการจองคจวออนไลนฑการดลสถานทยพทชองเทยพยว ทยพ

พพก ชชองทางการตจดตชอ นพกทชองเทยพยวเลพอกรลปแบบกจจกรรมตามความตของการ ระบบแสดง

ขขอมลลรายละเอยยดพรขอมคชาใชขจชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

ต.ควนโพธจด อ.เมพองสตลล จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลควนโพธจด

ออนไลนฑ : การทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลควนโพธจด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การขพบเคลพพอนเศรษฐกจจในชคมชนไดขรพบความรชวมมพอจากทางองคฑการบรจหารสชวนตนาบลและ

ประชาชนในชคมชนอยชางดย จถงเกจดการพพฒนาเวพบไซตฑทยพเปปนตพวชชวยในการโปรโมทการทชองเทยพยว

ตชางๆในชคมชนใหขเปปนทยพรลขจพกดถงดลดนพกทชองเทยพยวสรขางรายไดขใหขเกจดการหมคนเวยยนในชคมชนไดขตชอ

ไป

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,193

หนขา 646 / 818



PS65021528 : วมนเดยฑทรมป มหมศจรรยฑตมนหยงโป

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอ (โปสเตอรฑประชาสพมพพนธฑ)

เพจ Facebook

ออกแบบโลโกข

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพพคเกจการทชองเทยพยว สคขใหขสคด ปปกหมคดทยพตพนหยงโป

รายละเอทยด : สถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลตพนหยงโปมยมากมาย เชชน หาดสพนหลพงมพงกร หมลชเกาะ

ตชางๆ สะพานยาว(ทชาเทยยบเรพอบขานหาดทรายยาว) สะพานสายรคขง ลานกพจง อยกทพจงยพงมยรขานอา

หารซยฟล ปด และทยพพพกไวขสนาหรพบรองรพบนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาเยพอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหาจคฬาลงกรณราชวจทยาลพย

ต.ตพนหยงโป อ.เมพองสตลล จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TTanyongpo

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/U2TTanyongpo

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Key Partners

ในสชวนของผลขเกยพยวขของและผลขสนพบสนคนในธครกจจ จะมยองคฑการบรจหารสชวนตนาบลตพนหยงโป และไก

ดฑชคมชน

Key Activities

รวบรวมสถานทยพทชองเทยพยว ทยพพพก รขานอาหาร คาเฟปกาแฟสด และแหลชงจนาหนชายอาหารทะเล

สด

มาจพดทนาเปปนแผนทยพทชองเทยพยวของตนาบลตพนหยงโป ถชายภาพสถานทยพจรจงมาสรขาง content เพพพอ

โปรโมท

Value Prepositions

สจพงทยพนพกทชองเทยพยวจะไดขรพบ แผนทยพทชองเทยพยวทยพรวบรวมทพจงทยพเทยพยว ทยพพพก รขานอาหาร 

คาเฟปกาแฟสด รขานขายของฝาก แหลชงจนาหนชายอาหารทะเลสด และแลนดฑมารฑคสนาคพญตชางๆ

ของตนาบลตพนหยงโป

Customer Relationships

มยการตจดตามความพถงพอใจ ความประทพบใจของนพกทชองเทยพยวในการใหขบรจการ แลขวนนา 

feedback เหลชานยจมาชชวยในการ review แหลชงทชองเทยพยวของตนาบลตพนหยงโป แนะนนาสถานทยพ

ทชองเทยพยวในตนาบลตพนหยงโปผชานทางโซเชยยลมยเดยย จพดทนาแผชนพพบแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยว และ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 49,500

หนขา 647 / 818



PS65036123 : โครงการพมฒนาวมสาหกมจชชมชนการดสแลผสดปฟวยทททบลานโดยใชล iMedCare ตนาบลตนามะลมง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนา Designed สพพอและเครพพองมพอ ทยพนนามาใชขในการใหขบรจการ

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และนอกพพจนทยพ ตลอดจนบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ

การฝฝกอบรม/พพฒนาศพกยภาพของผลขใหขบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : อคปกรณฑกระตคขนสมองเพพพอปปองกพนอพลไซเมอรฑในผลขสลงอายค

รายละเอทยด : IMED CARE บรจการอคปกรณฑกระตคขนสมองเพพพอปปองกพนอพลไซเมอรฑในผลขสลงอายค

ทยพสรขางมาจาก สพพอตชางๆ เชชน 1.โนบตขขอความ 2.อพลบพจมรลป 3.เทปกาวสย 4.กลชองใสชยา เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ตนามะลพง อ.เมพองสตลล จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

DESIGNEDFOR:อคปกรณฑกระตคขนสมองเพพพอปปองกพนอพลไซเมอรฑในผลขสลงอายค

KEYPARTNERS:อบต.ตนามะลพงรพ.สต.ตนามะลพงอสม.ตนามะลพงและกลคชมผลขสลงอายค

KEYACTIVITIES:การใหขบรจการอคปกรณฑกระตคขนสมองเพพพอปปองกพนอพลไซเมอรฑในผลขสลงอายคโดย

เปปนผลจตภพณฑฑทยพคจดคขนขถจนมาในรลปแบบสพพอบอรฑดเกมสฑงานแฮนเมดอคปกรณฑสพพอทยพชชวยในการ

กระตคขนความจนารวมถถงการใชขศจลปะเขขามาบลรณาการในการรพงสรรคฑชจจนงานหรพอกจจกรรมทยพชชวย

ในการบนาบพดฟฟจ นฟลดขานสมาธจความจนาเพพพอลดความเสยพยงและปปองกพนการเกจดโรคอพลไซเมอรฑไดข

VALUEPROPOSITIONS:การใชขอคปกรณฑเพพพอกระตคขนสมองโดยเปปนการปปองกพนและฟฟจ นฟลภาวะ

การเกจดโรคอพลไซเมอรฑในผลขสลงอายคซถพงเครพพองมพออคปกรณฑดพงกลชาวเปปนในรลปแบบสพพอบอรฑดเกมสฑ

งานแฮนเมดรวมถถงการนนาศจลปะบนาบพดเขขามาเสรจม

CUSTOMERSEGMENTS:กลคชมผลขสลงอายคกลคชมผลขทยพมยปปญหาดขานภาวะสมองเสพพอมและกลคชมผลขทยพสนใจ

KEYRESOURCES:ผลขใหขบรจการการกระตคขนสมองการจพดทนาสพพอการตลาดและการจพดจนาหนชาย

CHANELS:ประกาศเสยยงตามสายในชคมชนแผชนพพบไวนจลอจนโฟกราฟฟปกโปสเตอรฑประชา

สพมพพนธฑFacebookFanpageTiktok

COSTSTRUCTURE:คชาแรงงานคชาจพดทนาสพพอตชางๆ

REVENUESTREAMS:กลคชมผลขสลงอายค กลคชมผลขทยพมยปปญหาดขานภาวะสมองเสพพอม และกลคชมผลขทยพสนใจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 648 / 818



PS65022295 : โครงการวมสาหกมจชชมชนบลานปากบารา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางการโปรโมทผชานระบบพานจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพลในการโปรโมทการ

บรจการ ไดขแกช เพจ Facebook

ใชขโปรแกรม Canvas ในการออบแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการตรวจสอบและประเมจนผลจากการโปรโมทวจสาหกจจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชน

รายละเอทยด : วจสาหกจจชคมชนทยพเกจดขถจนโดยไมชไดขมยการกลขเงจนแตชใชขสจพงทยพมยอยลชมาตชอยอดใหขเกจด

เปปนรายไดขใหขกพบคนในชคมชน เปปนการทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจซถพงเปปนสถานทยพทยพไดขจพดเปปน

มรดกโลกอยกทพจงยพงไดขรพบมาตรฐานเทยยบเทชากพบบรจษพททพวรฑและไดขรพบมาตรฐานความ

ปลอดภพยทางทะเล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ปากนนจา อ.ละงล จ.สตลล

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Key Partners (พพนธมจตรหลพก) ในสชวนของผลขเกยพยวขของในธครกจจ มยรขานคขาทพพวไปในตนาบลปากนนจา 

นอกจากนยจยพงมยนายหนขาและบรจษพททพวรฑตชางๆ อยกทพจงยพงมยวจสาหกจจชคมชมทพจงภายในตนาบลและ

พพจนทยพใกลขเคยยงทยพคอยชชวยเหลพอซถพงกพนและกพน

- Key Activities (กจจกรรมหลพก) กจจกรรมหลพกของวจสาหกจจชคมชนจะมคชงเนขนไปในเรพพองของ

การพพฒนาทรพพยากรมนคษยฑใหขเกจดการพพฒนาตนเองและสามารถชชวยเหลพอผลขคนรอบขขางไดข 

เชชน ฝฝกอบรมความปลอดภพยใหขกพบพนพกงาน ฝฝกอบรมแนวทางการปฏจบพตจงานของไกดฑ 

กจจกรรมเกพบขยะบรจเวณชายหาดปากบารา เปปนตขน

- Value Propositions (ขขอเสนอมลลคชา) วจสาหกจจชคมชนบขานปากบารา ไมชมยการกลขเงจนในการลง

ทคนแตชจะใชขเครพพองมพอทยพชาวบขานมยอยลชมาตชอยอด เนขนการโฆษณาแบบปากตชอปากซถพงเรจพมจาก

การตจดตชอเครพอขชายทยพรลขจพกในการโปรโมทสถานทยพ นอกจากนยจไดขใหขเอเจขนทฑทนาหนขาทยพเปปนเหมพอน

เจขาของธครกจจโดยทางเราสชงเอกสารไมชตจดลจขสจทธจดและใหขเอเจขนทฑรพบผจดชอบลลกคขาเอง ยจพงไป

กวชานพจนวจสาหกจจชคมชนแหชงนยจยพงไดขรพบมาตรฐานเทยยบเทชากพบบรจษพททพวรฑและไดขรพบมาตรฐาน

ความปลอดภพยทางทะเลและในคลองอยกดขวย

- Customer Relationships (ลลกคขาสพมพพนธฑ) ทางเราจะใหขไกดฑเปปนผลขสพงเกตลลกคขาระหวชางการ

ทชองเทยพยวและใหขไกดฑมยการปฏจสพมพพนธฑกพบลลกคขาอยลชตลอดเวลาเพพพอไดขทราบถถงความรลขสถกของ

ลลกคขาและมยการสอบถามทพพวไปเพพพอนนาคนาตจชมมาปรพบปรคง นอกจากนยจยพงมยการถชายภาพใหขกพบ

ลลกคขา

- Customer Segments (กลคชมลลกคขา) โดยทพพวไปกลคชมลลกคขาสชวนใหญชจะเปปนกลคชมนพกทชองเทยพยว 

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 100,000

หนขา 649 / 818



PS65004620 : ชชมชนมชสลมม มมสยมดดารชลลอามทน (บางโฉลง)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเทคโนโลยยการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว

ใชขเทคโนโลยยในการออกแบบจพดทนาแผนทยพการทชองเทยพยว

ใชขเทคโนโลยยในการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : รขานลพบชคมชนมคสลจม มพสยจดดารคขลอามยน (บางโฉลง)

รายละเอทยด : รขานลพบในชคมชนมคสลจม ดารคขสอามยน (บางโฉลง)ทยพเปปนทยพสนใจสนาหรพบพยพนของชาว

มคสลจม เเละนพกทชองเทยพยว มยรขานอาหารเครพพองดพพม คาเฟป รจมนนจาบรรยากาศดยเหมาะสนาหรพบการ

พพกผชอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏธนบครย

ต.บางโฉลง อ.บางพลย จ.สมคทรปราการ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โครงการสพพอประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวชคมชนอจสลาม มยการจพดทนาแผนธครกจจ ดพงนยจ

1.กลคชมลลกคขา: บคคคลในชคมชนเเถวนยจเเละใกลขเคยยงกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพสนใจ

2.คคณคชาสจนคขาและบรจการ:  สามารถสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน และเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจง

วพฒนธรรม

3.ชชองทางการเขขาถถงลลกคขา ลลกคขาสามารถเขขาถถงไดขทาง Social Media เชชน Facebook เเละ

หนขารขาน

4.ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา มยการสรขางความสพมพพนธฑอพนดยตชอผลขมาทชองเทยพยว

5.รายไดข ไดขมาจากนพกทชองเทยพยวและคนในชคมชนทยพมาซพจอ รพบประทานอาหาร/เครพพองดพพม/ขนม ทยพ

ชคมชน

6.รายจชาย คชาจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ คชาบรจหารจพดการสชงเสรจมการทชองเทยพยว

7.ทรพพยากรหลพกทยพใชขจะเปปนความรชวมมพอของคนในชคมชนมคสลจม มพสยจดดารคขลอามยน (บางโฉลง) 

และฝปายสชงเสรจมการทชองเทยพยวบางโฉลงกพบผลขประกอบการในชคมชน

8.กจจกรรมหลพกจะเนขนไปทยพการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวในชคมชน

9.ผลขรชวมงานหลพกคพอ การทชองเทยพยวตนาบลบางโฉลง กลคชมทยพชชวยจพดทนาสพพอดขานการทชองเทยพยว และ 

รขานอาหารอจสลามในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 650 / 818



PS65005544 : ทดองเทททยวเพชอการอนชรมกษฑพชนนทททสทเขทยวบางกะเจลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเยาวชนเปปนสพพอในการนนาเสนอ

มยหจพงหขอยเปปนจคดขายในการสรขางความประทพบใจ

บอกกลชาวถถงความสนาคพญของพพจนทยพ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จากพพจนพสคธา สลชสายธาราไหลรจน ยจนยลแมลงเรพองแสง

รายละเอทยด : เปปนสจนคขาการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑธรรมชาตจโดยมยทยพพพกโฮมสเตยฑ ขาย

เปปนpackage 2 วพน 1 คพน ประกอบไปดขวย ทยพพพก 1 คพนพรขอมการพาชมดลหจพงหขอย พาปปพ น

จพกรยานเสขนทางสายโรแมนตจกชมรอบคคขงบางกะเจขา และอาหารเยพนชาวพพจนถจพนทยพหากจนจากทยพ

ไหนไมชไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.บางกะเจขา อ.พระประแดง จ.สมคทรปราการ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการจพดทรจปทชองเทยพยวเชจงนจเวศชมหจพงหขอยและการศถกษาธรรมชาตจ ทพจงทางบกและทางนนจา 

โดยกนาหนดใหขมยทพจงแบบ One Day Trip และพพกคขางคพนทยพโฮมสเตยฑรจมแมชนนจา โดยจะมยการประชา

สพมพพนธฑทรจปผชานทางเฟสบคบค ไลนฑ ทพจงออนไลนฑ และออฟไลนฑ สนาหรพบผลขรชวมทรจปจะไดขรพบการดลแล

เรพพองความปลอดภพย ไมชวชาจะเปปน การประกพนอคบพตจเหตค มยเสพจอชลชยพ-หมวกกพนนพอคทคกทชาน เมพพอ

ลชองเรพอ หรพอปปพ นจพกรยาน นอกจากนยจยพงมยวจทยากรบอกเลชาเรพพองราวความสนาคพญของบางกะเจขา 

ทยพเปปนปอดของกรคงเทพฯ กพบหจพงหขอย 4 ชนจด 3 สกคล ทยพพบ รวมทพจงผลขดลแลทยพชพกชวนผลขรชวมทรจปทนา

กจจกรรมเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอมตชางๆ อาทจ ปลลกตขนไมข เพาะชนากลขาไมข เกพบขยะ ปปจ นอยเอพมบอล

เพพพอนนาไปขจพดนนจาเสยย ฯลฯ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 44,000

หนขา 651 / 818



PS65018350 : หลองเรทยนมมดยลอมสทธรรมชาตม โดยจมนตนา ณ บางกะเจลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การผสมวพตถคดจบในเชจงวจทยาศาสตรฑเพพพอสรขางสรรคฑลวดลาย

การสกพดสยแบบรขอนจากวพตถคดจบธรรมชาตจ

การประยคกตฑใชขหลพกเลขาคณจตเพพพอสรขางลวดลายทยพเปปนเอกลพกษณฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หของเรยยนผขามพดยขอมสยธรรมชาตจ โดยจจนตนา ณ บางกะเจขา

รายละเอทยด : Workshop ทยพดนาเนจนการสอนโดยคนในชคมชนทยพมากดขวยประสบการณฑทพจงใน

เรพพองของผขามพดยขอมและธรรมชาตจของบางกะเจขา ผลขเขขารชวมจะไดขทพจงความรลขเกยพยวกพบผขามพด

ยขอมสยธรรมชาตจ ไดขรพงสรรคฑผลงานผขามพดยขอมจากฝปมพอของตพวเอง และความรลขในเชจง

อนครพกษฑธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.บางกะเจขา อ.พระประแดง จ.สมคทรปราการ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

หของเรยยนผขามพดยขอมจากสยธรรมชาตจ คพอ Workshop ทยพดนาเนจนการสอนโดยคนในชคมชนทยพมาก

ดขวยประสบการณฑทพจงในเรพพองของผขามพดยขอมและธรรมชาตจของบางกะเจขา ผลขเขขารชวมจะไดขทพจง

ความรลขเกยพยวกพบผขามพดยขอมสยธรรมชาตจ ไดขรพงสรรคฑผลงานจากฝปมพอของตพวเองและความรลขใน

เชจงอนครพกษฑธรรมชาตจ พรขอมกพบเรพพองเลชาอพนนชาสนใจของบางกะเจขาผชานคนในพพจนทยพอยชางแทข

จรจง โดยการเรยยนการสอนนยจจะใชขเวลาประมาณ 2 ชพพวโมง เรจพมตขนตพจงแตชการตขอนรพบ ทยพจะมย

การพาเดจนชมธรรมชาตจและความเปปนมาของสยธรรมชาตจทยพจะใชข มยการเสจรฑพเครพพองดพพมดพบ

กระหาย หลพงจากนพจนจะพามาเขขาสลชหของเรยยน ทยพจะเรจพมตพจงแตชการอธจบายจคดเรจพมตขน ความเปปนมา 

แลขวตามดขวยวจธยการมพดผขา เทคนจคเฉพาะ เมพพอถชายทอดความรลขโดยสมบลรณฑแลขว กพจะรชวมกพน

สรขางสรรคฑผลงานทยพเปปนเอกลพกษณฑเฉพาะบคคคล ระหวชางรอผขาแหขง กพจะมาผชอนคลายดขวย 

Snack Time ทยพจะเสจรฑฟขนมและเครพพองดพพมทของถจพนตามฤดลกาลใหขทชานไปพรขอม ๆ กพบชมวจวแมชนนจา

ในบรรยากาศเปปนกพนเอง ใหขทคกทชานไดขพพกผชอนหยชอนใจ ถชายรลป อจพมเอมไปกพบวจวธรรมชาตจรจมแมช

นนจา และจากลากพนไปพรขอมกพบความทรงจนาทยพประทพบใจ พรขอมกพบผขามพดยขอมทยพสรขางสรรคฑขถจนดขวย

ตพวเองทยพจะไดขรพบกลพบบขานไป 

โดยผลจตภพณฑฑทยพไดข จะขถจนอยลชกพบคลาสนพจน ๆ โดยจะมยการระบคตพจงแตชตขน วชารอบนยจจะเปปดสอนการ

มพดยขอมกระเปปา ผลขเขขารชวมกพจะไดขกระเปปาผลงานของตนเองกลพบบขาน สชวนรอบอพพน ๆ กพจะเปปน

ปลจตภพณฑฑอพพน ๆ หมคนเวยยนกพนไป

การขายแพคเกพจบรจการนยจ จะมยการโปรโมตผชานทพจงชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ ผลขสนใจเขขา

รชวมสามารถโทรตจดตชอเพพพอจองคจว โดยจะมยการเปปดคลาสเฉพาะวพนเสารฑ-อาทจตยฑ และสามารถ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 31,000

หนขา 652 / 818



PS65025789 :  ดพมฒนาโฮมสเตยฑเพชทอความยมทงยชนของชชมชนบางกะเจลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การโฆษณาประชาสพมพพนธฑทางออนไลนฑ

การสพพงจองหของพพกและการบรจการทางออนไลนฑ

การนนาพพชทของถจพนมาทนาอาหารและเครพพองดพพมเพพพอสคขภาพ เชชน นนจาพพจนซฑพจลพงกาสา  แยม

พจลพงกาสา  นนาพพชทของถจพนทยพถลกทอดทจจงไมชเหพนคคณคชามาทนาเปปนอาหาร เชชน ยอดปรงทะเลทนา

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บขานแมชรจมนนจาโฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : ขายหของพพกและบรรยากาศของบขานทยพออกแนวสมพยเกชาอายคกวชา 80 ปป 

บรจเวณบขานพพกรชมรพพนดขวยหมลชตขนไมขอยลชรจมแมชนขาเจขาพระยาทยพมยลมตามธรรมชาตจเกพอบตลอด

เวลา  ทยพเหพนวจวฝปพ งตรงขขามเปปนตถกรามบขานชชองของ กทม. และในยามคนพาคพนจะเหพนรจจวละลอก

คลพพนทยพมยแสงไฟสวยๆระยจบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.บางกะเจขา อ.พระประแดง จ.สมคทรปราการ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ธครกจจ บขานแมชรจมนนจาโฮมสเตยฑ  เปปนโฮมสเตยฑตามคนาจนากพดความแทขๆ ทยพพรขอมใหขความสะดวกกพบ

ลลกคขาไดขตลอดเวลา  ขายหของพพกและบรรยากาศของบขานทยพออกแนวสมพยเกชาอายคกวชา 80 ปป  

บรจเวณบขานพพกรชมรพพนดขวยหมลชตขนไมข อยลชรจมแมชนนจาเจขาพระยาทยพมยลมตามธรรมชาตจเกพอบตลอด

เวลา  ทยพเหพนวจวฝปพ งตรงขขามเปปนตถกรามบขานชชองของ กทม. และในยามคนพาคพนจะเหพนรจจวละลอกคลพพน

ทยพมยแสงไฟสวยๆระยจบระยพบ บรจการอาหารเชขาฟรย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 653 / 818



PS65008631 : ทดองเทททยวบางดลวนทททนททบลานเรา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงแผนการทชองเทยพยว

จนาหนชายแแผนการทชองเทยพยวใน platform online

เพจพมจคดขายใหขกพบแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลบางดขวน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวบางดขวนทยพนยพบขานเรา

รายละเอทยด : การบรจการทชองเทยพยววจถยชคมชนตนาบลบางดขวน มยกจจกรรมฐานการเรยยนรลขจาก

ปราชญฑชาวบขาน โปรแกรมการทชองเทยพยวonedaytrip เชชน ฟารฑมเหพด สวนเกษตรผสม

ผสาน การทนาจพกรสาน  ลชองเรพอชมประวพตจศาสตรฑ ผพกไฮโดรโปนจกสฑ กจจกรรมผขามพดยขอม 

พายเรพอคายพค  ลาซพนยชารขานอาหารชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏธนบครย

ต.บางดขวน อ.เมพองสมคทรปราการ จ.สมคทรปราการ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวบางดขวนทยพนยพบขานเรา

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวบางดขวนทยพนยพบขานเรา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจ BMC ของทชองเทยพยวบางดขวนทยพนยพบขานเรา 

เปปนการพพฒนาฐานการเรยยนรลขของตนาบล อาทจเชชน ฟารฑมเหพด สวนเกษตรผสมผสาน การจพกร

สาน ลชองเรพอชมประวพตจศาสตรฑ การปลลกผพกไฮโดรโปรนจกสฑ การทนาผขามพดยขอม การปปจ มจานจาก

วพสดคธรรมชาตจ การพายเรพอคายพก และรขานอาหาร/กาแฟลาซพนยชา  ใหขมยมาตรฐานการบรจการทยพ

ดยขถจน    มยการยกระดพบการบรจการ การเปปนเจขาบขานทยพดย เพจพมความรลข ทพกษะจากกจจกรรมตชางๆ เปปน

ทยพประทพบใจใหขกพบนพกทชองเทยพยวทพจงชาวไทยและชาวตชางชาตจทยพมาเยยพยมชม และทนาใหขอยากกลพบมา

อยก

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 654 / 818



PS65009441 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑเมวดฟส ฟดสแลเทลาเพชทอสชขภาพจากสมชนไพรเหงชอกปลาหมอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมเกยพยวกพบ e-commerce

จพดหาและจพดทนาแพพคเกจทยพมยคคณภาพและไดขมาตรฐานใหขเหมาะสมกพบผลจตภพณฑฑ

กลคชมลลกคขา ไดขแกช คนในพพจนทยพชคมชน ผลขสลงอายค และลลกคขาออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เมพดฟล ปดลเเลเทขา (Bath Bombs)

รายละเอทยด : เมพดฟล ปดลแลเทขา มยสรรพคคณชชวยลดความเมพพอยลขา ชชวยขจพดสจพงสกปรกในรลขคม

ขน ชชวยขจพดเซลลฑผจวทยพเสพพอมสภาพ ทนาใหขการชาทยพเทขาลดลง กลขามเนพจอเสขนเอพนทยพเทขาคลายตพว

ขถจน ผลจตภพณฑฑสมคนไพร (เหงพอกปลาหมอ) เปปนยาประคบแกขไขขขออพกเสบ แกขปวดตชาง ๆ 

รพกษาโรคผจวหนพง แกขแผลพคพอง นนจาเหลพองเสยย เปปนฝปบชอยๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.บางจะเกรพง อ.เมพองสมคทรสงคราม จ.สมคทรสงคราม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลบางจะเกรพง

ออนไลนฑ : U2T Ssru Ahs Bck - ตนาบลบางจะเกรพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ขขอทยพ 1 : การพพฒนากลยคทธฑการตลาด

ขขอทยพ 2 : การวจเคราะหฑธครกจจ

ขขอทยพ 3 : การพพฒนาทางกายภาพของผลจตภพณฑฑ

ขขอทยพ 4 : การทดสอบการตลาด

ขขอทยพ 5 : การนนาสจนคขาออกสลชตลาด

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 800

หนขา 655 / 818



PS65009783 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑถชงหอมถนอมเทลาสมชนไพรเสทนยนผทเพชทอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมเกยพยวกพบ e-commerce

จพดหาและจพดทนาแพพคเกจทยพมยคคณภาพและไดขมาตราฐานใหขเหมาะสมกพบผลจตภพณฑฑ

กลคชมลลกคขา ไดขแกช คนในพพจนทยพชคมชน ผลขสลงอายค และลลกคขาออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ถคงหอมถนอมเทขา

รายละเอทยด : ถคงหอมถนอมเทขา ผลจตภพณฑฑสมคนไพร (เสยจยนผย) มยสรรพคคณชชวยลดความ

เมพพอยลขา ชชวยระบบไหลเวยยนเลพอดดยขถจน ลดอาการเทขาบวม ชชวยผชอนคลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.บางจะเกรพง อ.เมพองสมคทรสงคราม จ.สมคทรสงคราม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2Tตนาบลบางจะเกรพง

ออนไลนฑ : U2T Ssru Ahs Bck-ตนาบลบางจะเกรพง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ขขอทยพ 1 : การพพฒนากลยคทธฑการตลาด

ขขอทยพ 2 : การวจเคราะหฑธครกจจ

ขขอทยพ 3 : การพพฒนาทางกายภาพของผลจตภพณฑฑ

ขขอทยพ 4 : การทดสอบการตลาด

ขขอทยพ 5 : การนนาเสนอสจนคขาออกสลชตลาด

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 3,500

หนขา 656 / 818



PS65005297 : การทดองเทททยวเชมงวมถท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอทยพทพนสมพย เชชน TikTok

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงวจถย

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวสพมผพสความสวยงามของวพฒนธรรม ประเพณย และวจถยชยวจตความ

เปปนอยลชของชคมชนรจมแมชนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.สวนหลวง อ.อพมพวา จ.สมคทรสงคราม

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมทชองเทยพยวนจเวศสวนหลวง

ออนไลนฑ : U2T ปทคมวพน, U2T ตนาบลสวนหลวง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวเชจงวจถย การดถงสถานทยพสนาคพญๆในตนาบลมาเปปนจคดสนาคพญดถงดลดนพกทชองเทยพยวและ

เปปนการกระจายรายไดขใหขแกชชคมชน ในบรจเวณโดยรอบซถพงกลคชมเปปาหมายคพอนพกทชองเทยพยวจาก

ตชางจพงหวพดทยพตของการสพมผพสความสวยงามของวพฒนธรรม ประเพณย และวจถยชยวจตความเปปนอยลช

ของชคมชนรจมแมชนนจา โดยจะสพพอสารกพบกลคชมเปปาหมายดขวยสพพอออนไลนฑตชางๆ ปปจจคบพนมยสถาน

เพยยงไมชกยพแหชงทยพนพกทชองเทยพยวจะรลขจพกซถพงเมพพอตนาบลเปปนทยพรลขจพกมากขถจน ตนาบลจะโฆษณาในกลคชมเปปา

หมาย โดยเฉพาะอยชางยจพงชชวงวพนหยคดเทศกาล

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 657 / 818



PS65021741 : พมฒนาศมกยภาพการทดองเทททยวชชมชนตลาดนนนาหนองพระอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อจนเตอรฑเนพตและสพพอออนไลนฑตชาง ๆ ในการสพพอสาร โปรโมท เผยแพรช ตลอดจนประชาสพมพพนธฑ 

ใหขนพกทชองเทยพยวทราบเกยพยวกพบขขอมลลขชาวสารตชาง ๆของตลาดนนจาหนองพะอง เชชน ประเภท

ของแหลชงทชองเทยพยว สถานทยพตพจง กจจกรรม วจธยการไปถถงแหลชงทชองเทยพยว ซถพงอาจจะเผยแพรช

สารสนเทศผชานวจดยโอ อจนเทอรฑเนพต เวพบไซตฑ  และสพพอโซเซยยลมจเดยยตชาง ๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนนจาหนองพะอง

รายละเอทยด : ตลาดนนจาหนองพะอง เปปนตลาดนนจาเชจงอนครพกษฑธรรมชาตจ ทยพตพจงอยลช ณ หมลช 7 

ชคมชนบขานหลพกสยพ บรจเวณวพดหนองพะอง ต.สวนหลวง อ.กระทคชมแบน จ.สมคทรสาคร ตลาดนนจา

หนองพะองเกจดขถจนมาภายใตขความตของการของคนภายในชคมชน เพพพอตของการสรขางงาน 

สรขางอาชยพ สรขางรายไดขใหขแกชคนในชคมชน และตของการสพบทอดวจถยชยวจตชคมชนรจมนนจา ประเพณย 

และวพฒนธรรมทของถจพนใหขยพงคงอยลช พชอคขาและแมชคขาสชวนใหญชเปปนคนภายในชคมชนประมาณ 

80-90 % สจนคขาทยพนนามาขายจะเปปนผลผลจตของคนในชคมชน เชชน ผพก ผลไมขปลอดสารพจษ 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 10 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.สวนหลวง อ.กระทคชมแบน จ.สมคทรสาคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตลาดนนจาหนองพะอง

ออนไลนฑ : ตลาดนนจาหนองพะอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จากการวจเคราะหฑ SWOT การทชองเทยพยวตลาดนนจาหนองพะอง พบวชา จคดแขพงคพอ เปปน Green 

Market (เปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม)มยฐานลลกคขาเดจม การเดจนทางสะดวกตจดถนนสายหลพก มยตขน

ทคนทางวพฒนธรรมและทรพพยากรชคมชนทยพสามารถสรขางจคดแขพงและดถงดลดนพกทชองเทยพยวไดข และมย

ตขนทคนดขานโครงสรขางพพจนฐาน จคดอชอนคพอ ตลาดนนจาไมชเปปนทยพรลขจพกในกลคชมของนพกทชองเทยพยว และ

คนนอกชคมชน ภลมจทพศนฑมยสภาพทยพทรคดโทรม ขาดจคดขายทยพแตกตชางจากตลาดนนจาอพพน ๆ 

ทรพพยากรบคคคลทยพบรจหารจพดการตลาดนนจามยจนานวนนขอย โอกาสคพอ กระแสพฤตจกรรมของกลคชม

ผลขบรจโภคทยพเนขนการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ และนโยบายของภาครพฐทยพสชงเสรจมการทชองเทยพยวเมพอง

รอง และอคปสรรคคพอ คลชแขชงจากตลาดนนจาอพพน ๆ เชชน ตลาดนนจาดอนหวาย สถานการณฑการแพรช

ระบาดโควจด – 19 และภาวะเศรษฐกจจทยพถดถชอย      

แผนธครกจจ จากการสนารวจผลขทยพมยสชวนเกยพยวขของทยพจะมารชวมพพฒนาศพกยภาพการทชองเทยพยวเชจง

วพฒนธรรมตลาดนนจาหนองพะอง ไดขแกช  คณะกรรมการบรจหารจพดการตลาดนนจาหนองพะอง รขาน

คขา ผลขจนาหนชายและผลขผลจตสจนคขภายในตลาดนนจาหนองพะอง วจทยาลพยชคมชนสมคทรสาคร และ

เทศบาลตนาบลสวนหลวง มยทรพพยากรหลพกทยพสนาคพญ ไดขแกช สจนคขาและผลผลจตทางธรรมชาตจทยพมา

จากชคมชน ตขนทคนทางวพฒนธรรม อยกทพจงสจพงทยพจะพพฒนาตชอยอด คพอ ตราสพญญาลพกษณฑตลาด

นนจา แผนผพงตลาดนนจา ปปายรขานคขา และสพพอประชาสพมพพนธฑ ตลอดจนพพฒนาผลจตภพณฑฑใหขการ

กลายเปปน Green Market สจนคขาหลากหลายทยพเปปนมจตรตชอสจพงแวดลขอมและปลอดภพยตชอสคขภาพ

ผลขซพจอ มยกจจกรรมทยพหลากหลาย เชชน ไหวขพระทนาบคญ อบรมวจชาชยพ การแสดงวพฒนธรรมทของถจพน 

ตลอดจนเรยยนรลขวจถยชยวจตชคมชนรจมคลองภาษยเจรจญ รของเพลง สจนคขาและบรจการมยคคณภาพและมย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 352,000

หนขา 658 / 818



PS65018149 : การพมฒนาและยกระดมบผลมตภมณฑฑกระเปปาผลามมดยลอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมบรรจคภพณฑฑ

นวพตกรรมการผลจต

นวพตกรรมการออกแบบการมพด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาผขามพดยขอม

รายละเอทยด : กระเปปาผขามพดยขอม กระเปปามยกขน งานแฮนเมด สยสวย ใชขงานสะดวก ทนทาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

ต.กาหลง อ.เมพองสมคทรสาคร จ.สมคทรสาคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผขามพดยขอมจากสยธรรมชาตจกนาลพงไดขรพบความนจยมในปปจจคบพน ในตนาบลกาหลงมยแหลชงศลนยฑรวม

ศรพทธราคพอหลวงพชอสคด วพดกาหลง มยผลขคนแวะเวยยนมาสพกการะจนานวนมาก ในการสพกการะนจยม

ใชขดอกดาวเรพอง ทนาใหขเกจดของทจจงจนานวนมากกลคชมจถงมยแนวคจดนนาดอกดาวเรพองทยพผชานการสพก

าระมาเปปนวพตถคดจบในการยขอม เปปนการลดของเสยยในชคมชน สพบตชอพลพงศรพทธรา

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 659 / 818



PS65006604 : การพมฒนาและยกระดมบผลมตภมณฑฑเกลชอสปา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมผลจตภพณฑฑ

นวพตกรรมบรรจคภพณฑฑ

เทคโนโลยยการผลจต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เกลพอสปา

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑเกลพอสปาเปปนการตชอยอดนนาดอกเกลพอทยพเปปนอยกผลผลจตทยพไดขจาก

การทนานาเกลพอซถพงเปปนอาชยพดพงเดจมในพพจนทยพตนาบลบางโทรพด การนนาดอกเกลพอมาแปรรลปเปปน

เกลพอสปาเปปนการตชอยอดและเพจพมมลลคชาใหขผลจตภพณฑฑเกจดความหลากหลายตอบสนองตชอ

ความตของการของผลขบรจโภค

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏบขานสมเดพจเจขาพระยา

ต.บางโทรพด อ.เมพองสมคทรสาคร จ.สมคทรสาคร

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน

ออนไลนฑ : Bsru2t ตนาบลบางโทรพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑเกลพอสปาเปปนการตชอยอดนนาดอกเกลพอทยพเปปนอยกผลผลจตทยพไดขจากการทนานาเกลพอซถพง

เปปนอาชยพดพงเดจมในพพจนทยพตนาบลบางโทรพด การนนาดอกเกลพอมาแปรรลปเปปนเกลพอสปาเปปนการ

ตชอยอดและเพจพมมลลคชาใหขผลจตภพณฑฑเกจดความหลากหลายตอบสนองตชอความตของการของผลข

บรจโภค

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 660 / 818



PS65019852 : ฟารฑมจดาทสล - สมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองอบแหขงและเครพพองอบสมคนไพร

แปรรลปวพตถคดจบเพพพอนนามาตชอยอดเปปนสบลชเพจพมมลลคชาใหขกพบสจนคขา

ขบวนการบรรจคภพณฑฑ เพพพอเพจพมความสวยงามและพกพาไปในทยพตชางๆไดขอยชางสะดวก

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฟารฑมจชาทลล

รายละเอทยด : สบลชสมคนไพรตรา ณ ลออ By ฟารฑมจชาทลล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.เขาสามสจบ อ.เขาฉกรรจฑ จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ฟารฑมจชาทลลสมคนไพร

ออนไลนฑ : ทคชงนนจาปปาเขา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑสบลชสมคนไพรทยพจนาหนชายอยลชปปจจคบพน เปปนผลผลจตทยพเพาะปลลกและดลแลโดยเจขาของ

กจจการเองภายใตขชพพอแบรนดฑ “ณ ลออ By ฟารฑมจชาทลล” ทยพตพจงสถานประกอบการ  429 หมลชทยพ 3 

ถนน ตนาบลเขาสามสจบ อนาเภอเขาฉกรรจฑ จพงหวพดสระแกขว  ทยพมยการทนาธครกจจนยจมามากกวชา 5 ปป จคด

เดชนของผลจตภพณฑฑนยจคพอ สมคนไพรจากธรรมชาตจ สะอาด ปราศจาคสารพจษ และราคาไมชแพง ซถพง

ตขนทคนสชวนใหญชไปอยลชกพบคชาจขางแรงงาน โดยมยหนขารขานเพพพอการจนาหนชายผลจตภพณฑฑไปยพง นพก

ทชองเทยพยว กลคชมผลขทยพสนใจศถกษาดลงาน  และพชอคขาคนกลาง ปปจจคบพนยพงไมชมยชชองทางการจพด

จนาหนชายทยพหลากหลาย ซถพงมยทางเดยยว คพอขายหนขารขานเทชานพจน และยพงไมชเปปนทยพรลขจพกกพบคนภาย

นอก

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 14,808

หนขา 661 / 818



PS65064103 : สถานททททดองเทททยวเชมงการเกษตรของตนาบลไทยอชดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาคลจปโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวเชจงเกษตร

ประชาสพมพพนธฑผชานแอพพลจเคชพพนตชางๆ เชชน Facebook tiktok Instagram เชพคอจน

ทนาจคดเชพคอจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยการออกแบบบรรจคภพณฑฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานทยพทชองเทยพยวเชจงการเกษตรของตนาบลไทยอคดม

รายละเอทยด : สวนคคณลคงประเสจรฑฐ (การทชองเทยพยวเชจงเกษตร) นนาเทคโนโลยยสพพอSocial 

Media มาใชขในการโปรโมทการทชองเทยพยวใหขสถานทยพทชองเทยพยวเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.ไทยอคดม อ.คลองหาด จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนคคณลคงประเสจรฑฐ

ออนไลนฑ : สวนคคณลคงประเสจรฑฐ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

(การทชองเทยพยวเชจงเกษตร) 

1.วพตถคประสงคฑ 

-แนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวเชจงการเกษตรภายในตนาบลไทยอคดมใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน 

–ชาวบขานขายสจนคขาใหขกพบนพกทชองเทยพยว 

2. แผนการขายและการตลาด 

-ประชาสพมพพนธฑผชานแอพพลจเคชพพนตชางๆ เชชน Facebook tiktok Instagram

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 662 / 818



PS65011363 : สมชนไพรแชดเทลาโคกสสง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาคคณภาพผลจตภพณฑฑโดยใชขวจธยการอบ

พพฒนาบรรจคภพณฑฑทยพทยพสวยงามและรพกษาคคณภาพของผลจตภพณฑฑ

การพพฒนาทพกษะการขายสจนคขาผชานชชองทางออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑสมคนไพรแชชเทขาโคกสลง

รายละเอทยด : สมคนไพรแชชเทขา ประกอบดขวยสมคนไพรพพจนบขานหลายชนจด เชชน ขมจจน ไพล 

ตะไครข มะกรลด ใบมะขาม ฯลฯ ชชวยผชอนคลายกลขามเนพจอ ชชวยใหขเลพอดไหลเวยยนดยขถจน ชชวยใหข

ระบบยชอยอาหารทนางานดยขถจน ลดอาการเทขาบวม รลขสถกผชอนคลายและลดอาการเมพพอยลขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.โคกสลง อ.โคกสลง จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบลโคกสลง

ออนไลนฑ : ผลจตภพณฑฑชคมชนตนาบลโคกสลง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตสมคนไพรแชชเทขา ทยพประกอบดขวยสมคนไพรพพจนบขานหลายชนจด เชชน ขมจจน ไพล ตะไครข มะกรลด 

ใบมะขาม ฯลฯ ชชวยใหขกลขามเนพจอมยการผชอนคลาย หลอดเลพอดมยการขยายตพว จถงทนาใหขเลพอดไหล

เวยยนดยขถจนชชวยใหขระบบยชอยอาหารทนางานดยขถจน ลดอาการเทขาบวม รลขสถกผชอนคลายและลดอาการ

เมพพอยลขา โดยเนขนกระบวนการผลจตทยพรพกษฑโลก รพกษฑสจพงแวดลขอม และจพดจนาหนชายในรลปแบบทพจงออ

นไลนฑ และออฟไลนฑ โดยมยกลคชมเปปาหมาย คพอกลคชมผลขสลงอายคและบคคคลทพพวไปทยพตของการความผชอน

คลาย และมย key Partners ไดขแกช เทศบาลตนาบลโคกสลง โรงพยาบาลสชงเสรจมสคขภาพตนาบลโคก

สลง กลคชมผลจตพรจกแกงตนาบลโคกสลง กลคชมผลขสลงอายคตนาบลโคกสลง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 2,100

หนขา 663 / 818



PS65009073 : ทดองเทททยวชชมชนทมพราช

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขกระบวนการจพดการแหลชงทชองเทยพยวชคมชนเพพพอรพบเมพอกพบนพกทชองเทยพยวทยพหลาก

หลาย

เทคโนโลยยการใชขสพพอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลทพพราช

การพพฒนาเสขนทางการทชองเทยพยวชคมชนทพพราช

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนทพพราช

รายละเอทยด : เปปนตนาบลทยพมยกจจกรรมทางทรพพยากรธรรมชาตจและสจพงแวดลขอม โบราณสถาน 

และการเกษตรในรลปแบบชยววจถย เพพพอสรขางอพตลพกษณฑฌพาะตพวสนาหรพบการทชองเทยพยว โดยเนขน

การสพมผพสรลปแบบกจจกรรมทยพแตกตชาง สรขางสคขภาพดขวยการเชพพอมโยงการปปพ นจพกยาน การ

วจพง และการทชองเทยพยวในรลปแบบแวะพพกเพพพอสพมผพสกพบบรรยากาศธรรมชาตจ เชพพอมโยงกพบการ

เกษตรชยววจถย รวมถถงสนพบสนคนผลจตภพณฑฑชคมชนและตลาดอาหารปปาหายาก ทพพราช มย

ลพกษณะทางกายภาพทยพหลากหลาย นพกทชองเทยพยวสามาถเลพอกรลปแบบการทชองเทยพยวไดขหลาก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.ทพพราช อ.ตาพระยา จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชนละลค

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทพพราช อนาเภอตาพระยา จพงหวพดสระแกขว, VRU U2T, 

VRU-Marketplace

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลทพพราช มยแหลชงเทชองเทยพยวทยพหลากหลายทพจงทรพพยากรธรรมชาตจ โบราณสถาน และแหลชง

เรยยนรลขทางดขานการเกษตรพรขอมเปปนทพจงทยพทชองเเทยพยว และเรยยนรลข ซถพงจคดยคทธศาสตรฑประตล

ทางออกสลชอจสาน จพดทนาเปปนเสขนทางการทชองเทยพยว ใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเลพอกเทยพยวตามสถาน

ทยพตชางๆ ไดขตามความชอบ สรขางการรพบรลขโดยการประชาสพมพพนธฑผชานออนไลนฑ ทพจงในรลปแบบโพส

เตอรฑ และสพพอวยดยโอ โดยมยกลคชมเปปาหมาย คพอ นพกเดจนทางชชวงวพนหยคดทยพเดจนทางผชานสระแกขวสลช

ภาคตะวพนออกเฉยยงเหนพอ ซถพง การทนางานไดขรพบการสนพบสนคนและรชวมมพอจากภาคยเครพอขชายใน

การจพดเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงประวพตจศาสตรฑและเชจงธรรมชาตจ ไดขแกช อบต.ทพพราช, สนานพกงาน

พพฒนาชคมชนอนาเภอตาพระยา,การทชองเทยพยวจพงหวพดสระแกขว,อคทยานแหชงชาตจตาพระยา

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 664 / 818



PS65021298 : โครงการสดงเสรมมพมฒนาและเพมทมมสลคดาผลมตภมณฑฑไหมอทรทท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบสพพอ ประชาสพมพพนธฑ

การออกแบบโลโก และบรรจคภพณฑฑ

การใชขโปรแกรมคอมพจวเตอรฑ มาประยคคตฑใชข

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : อยรยพ

รายละเอทยด : เปปนการพพฒนาผลจตภพณฑฑจากผขาไหมอยรยพนนามาแปรรลปเปปนกระเปปา ผขาพพนคอ 

เสพจอ  เครพพองประดพบ หนขากากอนามพยพวกกคญแจ กลชองทจชชลช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 8 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ทชาแยก อ.เมพองสระแกขว จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อยรยพ ทชาแยก

ออนไลนฑ : U2t for bcg ตนาบลทชาแยก จพงหวพดสระแกขว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตามแผนทยพไดขตพจงไวขในการทนาธครกจจผลจตภพณฑฑจากผขาไหมอยรยพ ไดขแบชงเปปน 4 ขพจนตอน

ขพจนตอนทยพ 1  นนาเครพพองมพอมาใชขวจเคราะหฑหาจคดอชอนมจคดแขพงและโอกาสในการทนาธครกจจ ตพวอยชาง

เครพพองมพอ ทยพนนามาใชข   SWOT , TOWS MATRIX , BUSINESS MODEL CANVAS เปปนตขน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 665 / 818



PS65011610 : นนนายาลลางจานจากสมชนไพรชชมชน สระแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคนจคการจพดจนาหนชายสจนคขาผชานชชองทางออนไลนฑ

เทคนจคการสกพดมะนาวและมะกรลด ดขวยการทนาแหขงแบบเยพอกแขพง (Freeze Dry)

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑและตราสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจายาลขางจานสลตรเขขมขขนจากสมคนไพร

รายละเอทยด : นนจายาลขางจานสลตรเขขมขขนจากสมคนไพรในชคมชน โดยใชขมะนาวและมะกรลดทยพ

ปลลกในชคมชน มยกลจพนหอม และทนาความสะอาดสจพงสกปรกไดขอยชางดยและไมชมยสารตกคขางเนพพอง

จากเปปนสมคนไพรจากธรรมชาตจและถนอมมพอ รวมทพจงมยการพพฒนาออกแบบบรรจคภพณฑฑ

สจนคขาใหขมยหลากหลายขนาด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.สระแกขว อ.เมพองสระแกขว จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปกปปองรขานคขา

ออนไลนฑ : ผลจตภพณฑฑชคมชนตนาบลสระแกขว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

จพดทนานนจายาลขางจานสลตรเขขมขขนทยพมยสชวนผสมจากสมคนไพรทยพปลลกในชคมชนมยกระบวนการผลจตทยพ

รพกษฑโลกรพกษฑสจพงแวดลขอมและออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขหลากหลายและนชาสนใจมยการจพดจนาหนชาย

ในรลปแบบทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑคพอวางขายในรขานคขาชคมชนและเพจเฟซบคบกโดยมยกลคชมเปปา

หมายคพอบคคคลทพพวไปทคกเพศทคกวพย โดยมย Key partners คพอ เทศบาลตนาบลสระแกขว กลคชม

วจสาหกจจชคมชนตนาบลสระแกขว รขานปกปปองรขานคขา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,100

หนขา 666 / 818



PS65011638 : สเปรยฑแอลกอลฮอลฑสสตรถนอมผมวสระแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสารสกพดสารสกพดอโลเวรชา และสารสกพดจากคาโมมายมาใสชในสเปรยฑแอลกอฮอลฑ ปปองกพน

ผจวแหขงจากแอลกอฮอลฑทพพวไป

พพฒนาการใชขสพพอโซเชยยลมยเดยย เชชน Facebook page ในการทนาการตลาดสจนคขา

พพฒนาเทคนจคการถชายภาพโปรโมทสจนคขาดขวยกลของโทรศพพทฑมพอถพออยชางงชายใหขนชาสนใจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผลจตภพณฑฑสเปรยฑแอลกอฮอลฑ สลตรถนอมผจว

รายละเอทยด : สเปรยฑแอลกอฮอลฑ สลตรถนอมผจว มยสชวนผสมของคาโมมาย ใชขแลขวมพอไมชแหขง 

มยกลจพนหอมเฉพาะ เพพพอใชขประโยชนฑในการปปองกพนโรคโควจด 19 ทยพแพรชระบาดในปปจจคบพน ถนอม

ผจว ยพงเปปนทยพตของการของตลาดในปปจจคบพน สามารถสรขางรายไดขใหขแกชกลคชมอาชยพและชคมชนใน

ทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏวไลยอลงกรณฑ ในพระบรมราชลปถพมภฑ

ต.สระแกขว อ.เมพองสระแกขว จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ปกปปองรขานคขา

ออนไลนฑ : ผลจตภพณฑฑชคมชนตนาบลสระแกขว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตสเปรยฑแอลกอฮอลฑ ทยพเปปนสลตรถนอมผจวเพพพอชชวยใหขผจวมยความชคมชพพน มยกลจพนหอมสดชพพน เพจพม

สารใหขความชคมชพพน และสารบนารคงผจว และออกแบบPackaging สวยงาม พกพางชาย มยหลาย

ขนาด เหมาะกพบกลคชมเปปาหมายทคกเพศทคกวพยเนขนกระบวนการผลจตทยพรพกษฑโลก รพกษฑสจพงแวดลขอม 

โดยมยการจพดจนาหนชายในรลปแบบทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ คพอวางขายในรขานคขาชคมชน และเพจ 

Facebook โดยมย Key partners คพอ เทศบาลตนาบลสระแกขว กลคชมวจสาหกจจชคมชนตนาบลสระแกขว 

รขานปกปปองรขานคขา

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 2,290

หนขา 667 / 818



PS65009682 : พมฒนาตดอยอดสวนอมนทผลมมวมงนนนาเยวน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสวนอจนทผลพมใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพนชาสนใจในตนาบลวพงนนจาเยพน

สรขางสรรคฑจคดเชพคอจน

เทคโนโลยยผชานสพพอออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สวนอจนผลพมวพงนนจาเยพน

รายละเอทยด : สวนอจนทผลพมวพงนนจาเยพน ตพจขงอยลชหมลชทยพ 4 ตนาบลวพงนนจาเยพน อนาเภอวพงนนจาเยพน จพงหวพด

สระแกขว มยพพจนทยพทพจงหมด 10 ไรช มยตขนอจนทผลพมประมาณ 50 ตขน มยผลอจนทผลพมจนาหนชายตลอด

ฤดลกาล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.วพงนนจาเยพน อ.วพงนนจาเยพน จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อจนทผลพมวพงนนจาเยพน

ออนไลนฑ : https://web.facebook.com/InthapalamWNY/?_rdc=1&_rdr

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

1.ปรพบปรคงภลมจทพศนฑสวนอจนทผลพมวพงนนจาเยพน

2.สรขางจคดเชพกอจนดถงดลดนพกทชองเทยยว

3.โปรโมตสวนอจนทผลพมใหขเปปนทยพรลขจพกเพจพมขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 668 / 818



PS65025870 : อดางเกวบนนนาทดากะบาก ตนาบลหนองตะเคทยนบอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : อชางเกพบนนจาทชากะบาก ตนาบลหนองตะเคยยนบอน

รายละเอทยด : อชางเกพบนนจาขนาดใหญชทยพไมชเพยยงเปปนสถานทยพพพกผชอนหยชอนใจของชาวเมพอง

สระแกขวเทชานพจน หากยพงเปปนแหลชงนนจา ทยพยพงมยผลตชอเกษตรกรซถพงตของอาศพยนนจาเพพพอการเพาะ

ปลลกเปปนสนาคพญ มยจคดเรจพมตขนมาจากพระราชดนารจของในหลวงราชการทยพ 9 ในการปรพบปรคง

ระบบชลประทานในเขตพพจนทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยบลรพา

ต.หนองตะเคยยนบอน อ.วพฒนานคร จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

อชางเกพบนนจาทชากะบากเปปนอชางเกพบนนจาขนาดใหญชทยพไมชเพยยงเปปนสถานทยพพพกผชอนหยชอนใจของชาว

เมพองสระแกขวเทชานพจน หากยพงเปปนแหลชงนนจา ทยพยพงมยผลตชอเกษตรกรซถพงตของอาศพยนนจาเพพพอการเพาะ

ปลลกเปปนสนาคพญ มยจคดเรจพมตขนมาจากพระราชดนารจของในหลวงราชการทยพ 9 ในการปรพบปรคงระบบ

ชลประทานในเขตพพจนทยพ ซถพงอชางเกพบนนจาแหชงนยจมยนนจาอยชางเพยยงพอตลอดทพจงปป เปปดใหขเขขาชมทคกวพน 

ซถพงปปจจคบพนหลพงจากสถานการณฑโควจด –19เรจพมดยขถจนทนาใหขนพกทชองเทยพยวหพนมาสนใจ และเรจพมกลพบ

มาทชองเทยพยวยพงอชางเกพบนนจาทชากะบากกพนเปปนจนานวนมาก ทพจงนยจคณะผลขจพดทนาโครงการจถงไดขลง

พพจนทยพสนารวจ เกพบขขอมลล เพพพอนนามากนาหนดเปปนแนวทางในการดนาเนจนงานและจพดทนาแผนกลยคทธฑ

ในดขานตชางๆ ไดขแกช แผนดขานการดนาเนจนงานและบรจหารจพดการ แผนดขานการออกแบบและแผน

การเงจน เพพพอใหขธครกจจบรรลคความสนาเรพจมากขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 669 / 818



PS65026134 : โครงการพมฒนารายไดลและความเปปนอยสดของชชมชนดลวยผลมตภมณฑฑลสกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การบรรจคสจนคขาทยพปลอดสาร

พพฒนาบรรจคภพณฑฑใหมช

การพพฒนามาตรฐานของสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบมสคนไพร

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรแบบสด ลลกประคบสมคนไพรเเบบแหขงลลกประคบสมคนไพร

เเบบใชขดพบกลจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยศรยนครจนทรวจโรฒ

ต.หนองแวง อ.วพฒนานคร จ.สระแกขว

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจ

ลลกประคบสมคนไพรเปปนภลมจปปญญาพพจนบขานของแพทยฑแผนไทยทยพมยมาเเตชโบราณ ในชชวงหลายปปทยพ

ผชานมากระเเสธรรมชาตจบนาบพดไดขรพบความนจยมมากขถจนทนาใหขลลกประคบสมคนไพรเปปนทยพยอมรพบ

เเละนจยมอยชางแพรชหลาย โดยเฉพาะการใชขลลกประคบในการนวดแผนไทย จากความนจยมดพง

กลชาวพวกเราจถงมองเหพนโอกาส ในการประกอบธครกจจผลจตเเละจพดจนาหนชายลลกประคบสมคนไพร 

โดยการจพดทนาครพจงนยจเราจะปรพบปรคงลลกประคบสมคนไพรใหขมยระยะการเกพบรพกษาไดขนานมากขถจน

และสรขางแพพคเกพจของผลจตภพณฑฑใหขนชาสนใจ รวมถถงการหากลคชมลลกคขาใหมชทพจงรลปแบบออฟไลนฑ

และออนไลนฑเพพพอในอนาคตสามารถทนาเปปนอาชยพทยพมพพนคงไดข

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 670 / 818



PS65013054 : การทดองเทททยวบลานทดาตสม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดการแหลชงทชองเทยพยว

การจพดกจจกรรมการทชองเทยพยว

ไมชมย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวทชาตลม

รายละเอทยด : พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวใหขสามารถดถงดคดความสนใจของนพกทชองเทยพยวในพพจนทยพ

ตนาบลทชาตลม อนาเภอแกชงคอย จพงหวพดสระบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทชาตลม อ.แกชงคอย จ.สระบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : ไมชมย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดเตรยยมพพจนทยพทยพมยศพกยภาพในการพพฒนาเปปจ นแหลชงทชองเทยพยว เชจญชวน ประชาสพมพพนธฑทนาการ

ตลาดกจจกรรมการทชองเทยพยวดนาบลทชพาตลม

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 671 / 818



PS65031361 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Digital Marketing

Image Correction

เวพบไซตฑ E-commerce

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สจนคขาA : สมคนไพรประคบรขอน สจนคขาB : สมคนไพรอบหมขอสคมยา

รายละเอทยด : สจนคขาA : สมคนไพรสดประคบรขอน การใชขสมคนไพรสดหลายชนจดมาหชอรวมกพน

ดขวยผขาดจบ ซถพงชชวยบรรเทาปวดเมพพอยไดข สจนคขาB: สมคนไพรอบหมขอสคมยา เปปนการใชขสมคนไพร

สดหลายชนจด เพพพอชชวยในการบรรเทาอาการ และยพงชชวยชนาระลขางของเสยยออกจากรชางกาย

รวมถถงทนาใหขระบการหายใจดยขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
จคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพย

ต.บพวลอย อ.หนองแค จ.สระบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สมคนไพรประคบรขอน มยสชวนประกอบจากสมคนไพรชนจดตชาง ๆ นนามาหชอดขวยผขาดจบ ซถพงสมคนไพรทยพ

ใชขนพจนเปปนสมคนไพรสดทพจงหมด ลลกประคบใชขเพพพอชชวยบรรเทาอาการปวดเมพพอย

สมคนไพรอบหมขอสคมยา โดยใชขตขนสมคนไพรสดหลาย ๆ ชนจดรวมกพน ซถพงประกอบดขวยสมคนไพรทยพมย

นนจามพนหอมระเหยและสมคนไพรรพกษาตามอาการ สามารถชชวยบรรเทาอาการหรพอเพจพมการไหล

เวยยนโลหจตของรชางกายใหขดยขถจนและยพงชชวยทนาใหขระบบการหายใจดยขถจน

กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคกลางและกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในชคมชน ไมชจนากพด

เพศสามารถใชขไดขทคกเพศ โดยมยอายค 35 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมคนทยพใหขความสนใจและมยความรพก

สคขภาพเปปนอยชางมาก ซถพงเนพพองจากสภาพรชางกายนพจนเรจพมมยความเสพพอมถอยลง จถงมยอาการปวด

เมพพอย ปวดลบาเปปนอยชางมาก จากการจนาหนชายผลจตภพณฑฑไปแลขว มยการใหขคนาแนะนนา วจธยการใชขงาน

และมยการตจดตามผลหลพงการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป วชาหลพงจากทยพไดขใชขผลจตภพณฑฑแลขวมยผลเปปน

อยชางไร ดยขถจนหรพอไมช สามารถชชวยบรรเทาอาการเจพบปวดไดขดยหรพอไมช ชชองทางการซพจอสจนคขา

สามารถเลพอกซพจอไดขในชชองทางออนไลนฑ Facebook,Line หรพอสามารถมาซพจอไดขทยพบขานบพวลอย

กลางนา หมลชทยพ1 ตนาบลบพวลอย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 672 / 818



PS65033120 : U2T

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Digital Marketing

Image Correction

เวพบไซตฑ E-commerce

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สมคนไพรอบหมขอสคมยา

รายละเอทยด : สมคนไพรอบหมขอสคมยา เปปนการใชขสมคนไพรสดหลากหลายชนจด เพพพอชชวยใน

การบรรเทาอาการ หรพอเพจพมการไหลเวยยนโลหจตของรชางกายใหขดยขถจนและยพงชชวยชนาระลขาง

ของเสยยออกจากรชางกายรวมถถงทนาใหขระบบการหายใจดยขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

1 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
จคฬาลงกรณฑมหาวจทยาลพย

ต.บพวลอย อ.หนองแค จ.สระบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สมคนไพรอบหมขอสคมยาประกอบดขวยสมคนไพรทยพมยนนจามพนหอมระเหยและสมคนไพรรพกษาตามอาการ 

กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคกลางและกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในชคมชน สามารถใชขไดขทคก

เพศทยพมยอายค35ปปขถจนไป มยการใหขคนาแนะนนาวจธยการใชขงานและมยการตจดตามผลหลพงการใชขงาน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 673 / 818



PS65011974 : การพมฒนาและยกระดมบสเปรยฑพดนคอสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อคปกรณฑในการจพดทนาบรรจคภพณฑฑทยพทนาจากวพสดคอคปกรณฑในทของถจพน

เครพพองบรรจคภพณฑฑสารสกพดสเปรยฑ

อคปกรณฑผลจตฉลากขขางขวดเพพพอบอกรายละเอยยด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สเปรยฑพชนคอสมคนไพรหนองควายโซพพฒนา

รายละเอทยด : สเปรยฑพชนคอสมคนไพร เปปนผลจตภพณฑฑทยพเกจดจากสถานการณฑโควจด-19 จถงไดข

เกจดการพพฒนาเปปนสเปรยฑพชนคอสมคนไพรทยพผลจตจากสมคนไพรในทของถจพน อาทจ ฟปาทะลายโจน

ใบขชอย ใบสะระแหนช ผพกชยใบคมเลพพอย โรสเมรยพ ฝาง กานพล  การบลร ซถพงเปปนสมคนไพรปลอด

สรพจษไรขสารเคมย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.หนองควายโซ อ.หนองแซง จ.สระบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดหนองพลพบ

ออนไลนฑ : หนองควายโซไซตยจ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การนนาสมคนไพรในทของถจพนทยพมยปลลกอยลชมากมาตชอยอดพพฒนาเปปนสเปรยฑพชนคอสมคนไพรทยพสรขาง

มลลคชา ชชวยใหขคนในชคมชนมยอาชยพและรายไดขเสรจมเพจพมขถจน ตลอดจนเหพนถถงประโยชนฑของ

ทรพพยากรทยพมยในทของถจพน และเปปนการรชวมมพอรชวมใจกพนในการชชวยกพนคลายและบรรเทาโรคโค

วจด-19

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 674 / 818



PS65012105 : ทดองไปในคอทราย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสพพอดจจจทพลในรลปแบบภาพกราฟปกเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมในตนาบล

คอทราย

พพฒนาสพพอดจจจทพลในรลปแบบคลจปวจดยโอเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมในตนาบลคอ

ทราย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองไปในคอทราย

รายละเอทยด : สพพอดจจจทพลมคชงพพฒนายกระดพบการทชองเทยพยวเชจงเกษตร นาตขนกระจพบ ผชานสพพอทยพ

สรขางสรรคฑดขวยเทคโนโลยยดจจจทพลเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว ดขวยการบอกเลชาเรพพองราว

ภลมจปปญญาทของถจพนการทนานาตขนกระจพบ ความเปปนอยลชวจถยชคมชน เชพพอมโยงสลชแหลชงทชองเทยพยว

เชจงเกษตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.คอทราย อ.คชายบางระจพน จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T ทชองไปในคอทราย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจจพดทนาดขวย BUSINESS MODEL CANVAS มยรายละเอยยด 9 สชวนดพงนยจ

1. Customer Segment: กลคชมลลกคขาโดยมยอายคตพจงแตช 12-70 ปป เพราะเปปนกลคชมบคคคลชอบการ

ทชองเทยพยวเชจงเกษตร ธรรมชาตจ ทชองเทยพยวเปปนครอบครพว

2. Customer Relationships: มยการตจดตามผลใสชใจในการตอบคนาถามของกลคชมลลกคขาและมย

การมอบสจทธจพจเศษใหขกพบกลคชมลลกคขาในการใหขโปรโมชพนสชงฟรยเมพพอมยการรยวจว 

3. Channels: จพดจนาหนชายผชาน Facebook, Website E-commerce ทนาเลทยพตพจง และการแสดง

สจนคขาชคมชน

4. Value Propositions: คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ เกจดการเพจพมการรพบรลขแหลชงทชองเทยพยวและ

เสขนทางสถานทยพทชองเทยพยวเชจงเกษตรประจนาถจพนในเชจงรคก สรขางอพตลพกษณฑสถานทยพทชองเทยพยวเชจง

เกษตรประจนาถจพนตนาบลคอทรายใหขเปปนทยพรลขจพก ทนาใหขนพกทชองเทยพยวรพบรลขและมาทชองเทยพยวชชวยสรขาง

รายไดขจากการทชองเทยพยวใหขแกชผลขคนในตนาบลและระหวชางเสขนทาง

5. Key Activities: เรจพมจากการจพดทนาเนพจอหาเพพพอโฆษณาประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว เลชา

เรพพองราว และเสขนทางการเดจนทาง จพดกจจกรรมลงมพอปฏจบพตจเชจงเกษตรแกชนพกทชองเทยพยว ดลแล 

ทนาความสะอาดสถานทยพเพพพอใหขบรจการแกชนพกทชองเทยพยว และใสชใจในการตอบคนาถามอธจบายขขอมลล

ดขานการเกษตรและกจจกรรม

6. Key Resources: ในการผลจตจะเปปนสมาชจกในชคมชนจะเปปนผลขผลตจ โดยรชวมมพอกพบผลขจนาหนชาย

วพตถคดจบ วพสดค และอคปกรณฑการเกษตร แลผลขดลแลแหลชงนนจา

7. Key Partners: ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ ผลขจนาหนชายวพตถคดจบ 

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 675 / 818



PS65028175 : เสลนทางเชชทอมโยงแหลดงทดองเทททยวทางวมฒนธรรมผสมผสาน ตนาบลแมดลา อนาเภอบางระจมน 

จมงหวมดสมงหฑบชรท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการขยายตลาดออนไลนฑ (Online)

เทคโนโลยยดขานการทชองเทยพยว

เทคโนโลยยดขานบรรจคภพณฑฑของสจนคขา/ชคมชน เพพพอรพบรองนพกทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชจมปลาเผารจมแมชนนจา

รายละเอทยด : เสขนทางเชพพอมโยงแมชลา ทชองเทยพยวชจมปลาเผารจมแมชนนจาเชพพอมโยงแหลชงทชอง

เทยพยวทางวพฒนธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.แมชลา อ.บางระจพน จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลแมชลา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวชจมปลาเผารจมแมชนนจา โดยจพดเสขนทางการทชองเทยพยวรจมลนานนจาแมชลาเชพพอมโยงแหลชง

ทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม แสดงออกถถงเอกลพกษณฑของทของถจพนจากปลาชชอนแมชลา เพพพอศถกษา

และรพกษาวพฒนธรรมรจมลนานนจาแมช ซถพงเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจ และกระจายรายไดขสลชชคมชน

PROBLEM

1. ความกระจคกตพวของการทชองเทยพยว

2. การกระจายรายไดข

3. การขายสจนคขาชคมชน

4. ขาดองคฑความรลขเฉพาะ

SOLUTION

1. ความกระจคกตพวของการทชองเทยพยว สรขางเสขนทางเชพพอมโยงทางประสบการณฑใหขกพบนพกทชอง

เทยพยว

2. การกระจายรายไดข สชงเสรจมใหขชาวบขานมยรายไดขจากการขายสจนคขาทของถจพน

3. การขายสจนคขาชคมชน จคดขายสจนคขาชคมชนตามสถานทยพทชองเทยพยว เชชน วพด คาเฟป

4. นนาอาจารยฑทางดขานการทชองเทยพยวของมหาวจทยาลพยรชวมถชายทอดองคฑความรลขใหขกพบชาวบขาน

VALUE PROPOSITION

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 676 / 818



PS65028226 : เสลนทางทดองเทททยวสระแจง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การยจงแอดโฆษณา

การใชขเทคโนโลยยสรขางแผนทยพทชองเทยพยวภายในตนาบล เชพพอมโยงกพบตนาบลอพพน

สรขาง Content ลงใน Facebook TikTok

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางทชองเทยพยวสระแจง

รายละเอทยด : เสขนทางเชพพอมโยงแหลชงทชองเทยพยวกพบตนาบลอพพน วพด แลหชงทชองเทยพยวทาง

ธรรมชาตจ รขานอาอาร คาเฟป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.สระแจง อ.บางระจพน จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T.sachaengsudistrict

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

เสขนทางเชพพอมโยมแหลชงทชองเทยพยวกพบตนาบลอพพน วพด แหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ รขานอาหาร 

รขานคขาในชคมชน และคาเฟป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 7,500

หนขา 677 / 818



PS65014939 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวและอาหารภสมมปฝญญาทลองถมทนของชาวลาวเวทยง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ถชายรลป คลจปวยดยโอ เพพพอโปรโมทสจนคขา อาหารแหลชงทชองเทยพยวและวพฒนธรรมประเพณย ลงผชาน 

Platform Online Facebook Fanpage กจน เทยพยว กพบชาวลาวเวยยง AT. บขานแปปง

จพดทนาแผชนพพบประชาสพมพพนธฑอาหารภลมจปปญญาทของถจพน วพด สถานทยพทชองเทยพยว ประเพณย

วพฒนธรรมของชาวลาวเวยยงในตนาบลบขานแปปง

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Facebook Fanpage กจน เทยพยว กพบชาวลาวเวยยง AT.บขานแปปง

รายละเอทยด : การโพสตฑวจดจโอ รลปภาพ ของอาหารภลมจปปญญาทของถจพน วพด สถานทยพทชองเทยพยว 

ประเพณยวพฒนธรรมของชาวลาวเวยยงในตนาบลบขานแปปง ผชานเเฟนเพจเพพพอสชงเสรจมการทชอง

เทยพยวและอาหารภลมจปปญญาทของถจพนของตนาบลบขานแปปงใหขบรรยากาศกลพบมาครถกครพจนเหมพอน

เดจม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 1 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.บขานแปปง อ.พรหมบครย จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : กจน เทยพยว กพบชาวลาวเวยยง AT. บขานแปปง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สรขาง Facebook Fanpage เพพพอลงการโปรโมทสจนคขาในทของถจพน วพด อาหาร สถานทยพทชองเทยพยวใน

ตนาบลบขานแปปง ศถกษาแอพพลจเคชพนในการตพดตชอวจดจโอ รลปภาพ และการเขยยนบรรยายใตขภาพ 

อชานแลขวดลมย ความเพลจดเพลจน ความนชาเชพพอถพอ ดถงดลดใจจากคนตจดตาม กพจะสชงผลใหขมยนพกทชอง

เทยพยวเขขามาเยยพยมเยยยนตนาบลบขานแปปงเพจพมมากขถจนรวมถถงมยคนอยากทยพจะจขางรยวจวสจนคขาและการ

ฝากขายสจนคขาผชานทางแฟนเพจ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 678 / 818



PS65009946 : แนะนนาการทดองเทททยวและบรมการในตนาบลจมกรสทหฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขระบบคอมพจวเตอรฑในการออกแบบสพพอประชาสพมพพนธ

ใชขชชองทางการโปรโมทผชานระบบพาณจชยฑอจเลพกทรอนจกสฑ โดยใชขสพพอดจจจทพล ไดขแกช fan page 

U2T ตนาบล จพกรสยหฑ

จพดทนาแผชนพพบ/แผนทยพตนาบลจพกรสยหฑเพพพอใหขงชายตชอการทชองเทยพยวในตนาบลโดยใชขโปรแกรม 

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แนะนนาการทชองเทยพยวและบรจการในตนาบลจพกรสยหฑ

รายละเอทยด : แนะนนาการทชองเทยพยวตนาบลจพกรสยหฑ ไหวขพระนอน กราบหลวงพชอทพนใจ ชมพระ

ปรางคฑวพดหนขาพระธาตค แวะเทยพยวตลาดตของชม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยธรรมศาสตรฑ

ต.จพกรสยหฑ อ.เมพองสจงหฑบครย จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลจพกรสยหฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แนะนนาการทชองเทยพยวและบรจการในตนาบลจพกรสยหฑไหวขพระวพดพระนอน ชมพระปรางคฑวพดหนขาพระ

ธาตค กราบหลวงพชอทพนใจ แวะเทยพยวตลาดตของชม กลคชมเราใชขแพลตฟอรฑมทาง Facebook และ 

Tiktok เพพพอเชจญชวนการทชองเทยพยวเนพพองจากเปปนแพลตฟอรฑมทยพมยคนใชขเปปนจนานวนมาก เนพพอง

จากตอนนยจอยลชในสถานการณฑCovid-19 นพกทชองเทยพยวลดนขอยลงเปปนอยชางมาก ทางกลคชมเราจถง

คาดหวพงวชาจะสามารถเพจพมการเขขาถถงจาก

นพกทชองเทยพยวในหลากหลายพพจนทยพ 

https://m.facebook.com/U2TJaksri

www.tiktok.com/@u2t_jaksri

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 679 / 818



PS65005537 : โครงการพมฒนาสถานททททดองเทททยวเชมงเกษตรตนาบลทมบยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

เครพพองอบขขาว

พพฒนาการตลาด platform online

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ขขาวหอมแมชลา

รายละเอทยด : เปปนขขาวอจนทรยยฑทยพปลลกในทของถจพนลนาแมชลา ดขวยวจธยยขอนรอยวจถยธรรมชาตจแบบ

ดพจงเดจม เพพพอใหขระบบนจเวศ มยความสมดคลระหวชางการผลจตขขาว ปลา อาหารเปปนผลจตผล

จากกลคชมเกษตรแปลงใหญชขขาวตนาบลทพบยา อนาเภออจนทรฑบครย จพงหวพดสจงหฑบครย ทยพไดขรพบการ

รพบรองผลจตขขาวอจนทรยยฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ทพบยา อ.อจนทรฑบครย จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

วางแผนพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวเชจงเกษตรและผลจตภพณฑฑออแกนจค

มยการสนารวจและลงพพจนทยพปฏจบพตจ วจเคราะหฑ และแกขไขปปญหากพบทยมและชคมชน

โดยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพออนไลนฑตชางq

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 1,400

หนขา 680 / 818



PS65004581 : โครงการพมฒนาศมกยภาพ ยกระดมบการทดองเทททยวและสดงเสรมมผลมตภมณฑฑของชชมชนตนาบลโพธมด

ชมย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนจาอจนทผลพมพาสเจอไรซฑ/สเตอรจไลซฑ

ไอศกรยมอจนทผลพม

ออกแบบตราสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาอจนทผลพมสกพดเยพน

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑทยพเปปน signature ของสวนอจนทผลพม รสชาตจหวาน หอม อรชอย มย

ประโยชนฑตชอรชางกายเพราะผลของอจนทผลพมมยคคณสมบพตจชชวยตชอตขานอนคมลลอจสระ ชชวยลด

ระดพบนนจาตาลไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.โพธจดชพย อ.อจนทรฑบครย จ.สจงหฑบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การจพดโปรแกรมทพวรฑใน 1 วพน โดยมยกจจกรรมตชางๆ เชชน การปลลก การเกพบเกยพยว การแปรรลป

อจนทผลพม

- กจจกรรมการแปรรลปอจนทผลพม เชชน ไอศกรยมอจนผลพม

- แปรรลปอจนทผลพมทยพตกเกรด เชชน การแชชแขพง ไอศกรยม เครพพองดพพมสกพดเยพน เครพพองดพพม

พาสเจอไรซฑ  

การสรขางแบรนดฑสจนคขา ใหขเปปนทยพรลขจพก

การตลาด Online - สรขางคอนเทนตฑใหขความรลขผชานทางชชองทางออนไลนฑเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑ

ของอจนทผลพม

การตลาด Offine - จพด Event เปปดตพวผลจตภพณฑฑตชางๆ จากผลอจนทผลพม ในสวนอจนทผลพม ลคง

โมทยฑโคตรคคย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

จนานวนรายไดล : 300,000

หนขา 681 / 818



PS65021422 : บาหยดาสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางออนไลนฑในการสพพอสารและชชวยโปรโมทสจนคขาเชชน การสรขางเพจFacebook และ 

Instagram

ใชขโปแกรม canva ในการออกแบบ logo และบรรจคภพณฑฑของผลจตภพณฑฑ

เทคโนโลยยวจทยาศาสตรฑทางการแพทยฑเพพพอใชขในการศถกษาหาขขอมลลของวพตถคดจบ และยพงชชวย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบใจรพก

รายละเอทยด : ลลกประคบสมคนไพรทยพประกอบไปดขวย ไพล ขมจจนชพน ตะไครข มะกรลด ใบมะขาม 

เกลพอ การบลร พจมเสน เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.ทคชงยางเมพอง อ.คยรยมาศ จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน ตลาดนพด

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคขงยางเมพอง อนาเภอคยรยมาศ จพงหวพดสคโขทพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลทคชงยางเมพองเปปนตนาบลทยพมยประกอบอาชยพเกษตรกรรมเปปนจนานวนมากทนาใหขเกจดปปญหา

ดขานสคขภาพ เชชน การปวดเมพพอยของรชางกาย การอพกเสบของกลขามเนพจอ เปปนตขน ประกอบกพบ

ตนาบลทคชงยางเมพองมยการปลลกพพชสมคนไพรเปปนจนานวนมาก จถงทนาใหขเกจดความสนใจใหขการทนา

ประคบสมคนไพรเพพพอตอบสนองตชอปปญหาทยพเกจดขถจน นอกจากนยจผลจตภพณฑฑทยพไดขสามารถนนาไปจพด

จนาหนชายผชานทางหนขารขานและทางออนไลนฑเพพพอสะดวกและงชายตชอการเขขาถถงผลจตภพณฑฑใน

ชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 682 / 818



PS65021429 : บาหยดาสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางออนไลนฑในการสพพอสารและชชวยโปรโมทสจนคขาเชชน การสรขางเพจFacebook และ 

Instagram

ใชขโปแกรม canva ในการออกแบบ logo และบรรจคภพณฑฑของผลจตภพณฑฑ

เทคโนโลยยวจทยาศาสตรฑทางการแพทยฑเพพพอใชขในการศถกษาหาขขอมลลของวพตถคดจบ และยพงชชวย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนไพลใจสจงหฑ

รายละเอทยด : นนจามพนไพลประกอบไปดขวย ไพล, ขมจจนชพน, นนจามพนระกนา, พจมเสน, การบลร, นนจามพน

พรขาว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.ทคชงยางเมพอง อ.คยรยมาศ จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน ตลาดนพด

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงยางเมพอง อนาเภอเมพอง จพงหวพดสคโขทพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลทคชงยางเมพองเปปนตนาบลทยพมยประกอบอาชยพเกษตรกรรมเปปนจนานวนมากทนาใหขเกจดปปญหา

ดขานสคขภาพ เชชน การปวดเมพพอยของรชางกาย การอพกเสบของกลขามเนพจอ เปปนตขน ประกอบกพบ

ตนาบลทคชงยางเมพองมยการปลลกพพชสมคนไพรเปปนจนานวนมาก จถงทนาใหขเกจดความสนใจใหขการทนา

นนจามพนไพล เพพพอตอบสนองตชอปปญหาทยพเกจดขถจน นอกจากนยจผลจตภพณฑฑทยพไดขสามารถนนาไปจพด

จนาหนชายผชานทางหนขารขานและทางออนไลนฑเพพพอสะดวกและงชายตชอการเขขาถถงผลจตภพณฑฑใน

ชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 683 / 818



PS65016438 : ผลาพมมพฑลวดลายดลวยพชชพรรณไมล Eco print Saliam Collection

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางความโดดเดชนใหขกพบผลจตภพณฑฑโดยการพพฒนาโลโกข ฉลากและบรรจคภพณฑฑ

เทคนจคการพจมพฑสยจากใบไมขลงบนผขา

การพพฒนารลปแบบผลจตภพณฑฑใหขมยความโดดเดชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขา Eco Print Saliam Collection

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑเดจมไดขแกชงานจพกสานและผขาฝปาย ขาดการพพฒนาลวดลายอพต

ลพกษณฑทยพสะทขอนถถงอพตลพกษณฑของตนาบลทคชงเสลยพยม นนามาเพจพมเตจมดขวยเทคนจค Eco print 

สรขางเรพพองราวความเปปนอพตลพกษณฑทของถจพนและความเปปนธรรมชาตจใหขไดขผลจตภพณฑฑทยพมยมลลคชา

สลง และตอบสนองผลขบรจโภคทยพชพพนชอบผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจและความมยอพตลพกษณฑทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.ทคชงเสลยพยม อ.ทคชงเสลยพยม จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมหพตถกรรมเทพนม

ออนไลนฑ : Sun Down By U2T for BCG ตนาบลทคชงเสลยพยม จพงหวพดสคโขทพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

งานจพกสานผสมงานผขาเดจมตของผลจตเปปนจนานวนมาก มลลคชาสจนคขานขอย การขายแบบ Event ไมช

สามารถขายไดขในชชวงโควจด ไมชมยความเปปนอพตลพกษณฑทของถจพน ไมชแตกตชางจากคลชแขชงมยแนวคจดนนา

เรพพองราวอพตลพกษณฑทของถจพน สะเลยยม (สะเดา) ของอนาเภอทคชงเสลยพยมหรพอทคชงสะเลยยม ความเปปน

ธรรมชาตจของพพจนทยพมาเลชาเรพพองลงบนผขา ดขวยเทคนจค Eco print เปปน ผขา Eco print สะเลยยม 

Natural Collection หรพอแปรรลปใหขเหมาะกพบกลคชมลลกคขา และเพจพมชชองทางการจนาหนชายทาง 

Offine และ Online ใหขตรงกลคชมลลกคขาเปปาหมายเพพพอสรขางรายไดขเพจพมใหขประชาชนในชคมชน และ

ผลขซพจอจะไดขรพบผลจตภพณฑฑทยพมยความเปปนอพตลพกษณฑทของถจพนทยพนนาวพสดคธรรมชาตจมาใชขประโยชนฑ เพจพม

มลลคชาไดขอยชางสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 684 / 818



PS65004857 : โครงการสดงเสรมมประชาสมมพมนธฑเสลนทางทดองเทททยวโดยชชมชนตนาบลไทยชนะศบก อนาเภอทชดงเสลทท

ยม จมงหวมดสชโขทมย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวภายในชคมชนผชานสพพอออนไลนฑ

ทนาคลจปวจดยโอบรรยายรายละเอยยดทรจปการทชองเทยพยว

-

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวละไมไทยทคชง

รายละเอทยด : ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวโดยมยกจจกรรมภายใน 2 วพน 1 คพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.ไทยชนะศถก อ.ทคชงเสลยพยม จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑการเรยยนรลขภลมจปปญญาหพตถกรรมทของถจพนตนาบลไทยชนะศถก

ออนไลนฑ : ชมรมสชงเสรจมการทชองเทยพยวโดยชคมชนไทยชนะศถก จพงหวพดสคโขทพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

รลปแบบกจจกรรมการทชองเทยพยวของชคมชนไทยชนะศถก 1 คพน 2 วพน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 685 / 818



PS65015997 : นวดแผนไทยเฉพาะจชด (ฝฟาเทลา)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการสพพอสาร ใชขชชองทางการสพพอสารออนไลนฑชชวยประชาสพมพพนธฑการบรจการนวดฝปา

เทขา

2. การเปปดดนตรยประกอบการนวด เพพพอใหขผลขมาใชขบรจการไดขผชอนคลายทพจงรชางกายและ

สคขภาพจจต

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นวดแผนไทยเฉพาะจคด (ฝปาเทขา)

รายละเอทยด : ปปจจคบพนมยผลขสลงอายคและวพยกลางคนทยพมยอาการเหนพพอยลขาจากการทนางานในชยวจต

ประจนาวพนเปปนจนานวนมาก มยอาการปวดเมพพอยลขาตามรชางกาย คนสชวนใหญชจถงใหขความสนาคพญ 

ในการรพกสคขภาพ โดยใชขวจธยการรพกษาแบบกดเฉพาะจคด เพพพอลดความเคลยยดทนาใหขผชอนคลาย 

และบรรเทาอาการเมพพอยลขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บขานดชาน อ.บขานดชานลานหอย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ออกบลธตามตลาดนพด

ออนไลนฑ : U2T บขานดบาน โขชทพยเอขง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

การนวดแผนไทยเปปนทางเลพอกหนถพงทยพไดขรพบความนจยมของคนในปปจจคบพน เนพพองจากมยอาการ

เหนพพอยลขาจากการทนางานในชยวจตประจนาวพน คนสชวนใหญชจถงใหขความสนาคพญในการรพกสคขภาพ โดย

ใชขวจธยการรพกษาแบบกดเฉพาะจคด โดยไมชตของพถพงยารพกษาอาการตชาง ๆ ซถพงอาจสชงผลตชอรชาง

กายในระยะยาว อยกทพจงยพงสามารถฝฝกฝนตชอยอดเปปนทพกษะทางดขานอาชยพสชงเสรจมธครกจจ สรขาง

รายไดขใหขคนในชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 13,500

หนขา 686 / 818



PS65010263 : ยาดม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขชชองทางการสพพอสารออนไลนฑชชวยประชาสพมพพนธฑการขายสจนคขายาดมสมคนไพร (หอมเดอะ)

พพฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตฐานในการบรรจคภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ยาดมสมคนไพร

รายละเอทยด : ยาดมสมคนไพร เปปนการนนาสมคนไพรพพจนบขาน ในตนาบลวพงตะครขอ อนาเภอบขาน

ดชานลานหอย จพงหวพดสคโขทพย ทยพมยกลจพนหอม  เยพนสดชพพนตพจงแตช 2 ชนจดขถจนไป เชชน กานพลล 

กระวาน โปฟยกพจก พรจกไทยดนา เปปนตขน นนามาผสมกพนแลขวหมพกดขวยนนจามพนหอมระเหย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.วพงตะครขอ อ.บขานดชานลานหอย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน ตลาดนพด

ออนไลนฑ : U2T วพงตะครขอ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ยาดมสมคนไพร เปปนการนนาสมคนไพรพพจนบขาน ในตนาบลวพงตะครขอ อนาเภอบขานดชานลานหอย 

จพงหวพดสคโขทพย ทยพมยกลจพนหอม  เยพนสดชพพนตพจงแตช 2 ชนจดขถจนไป เชชน กานพลล กระวาน โปฟยกพจก พรจก

ไทยดนา เปปนตขน นนามาผสมกพนแลขวหมพกดขวยนนจามพนหอมระเหย       ผลจตภพณฑฑยาดมสมคนไพร ชชวย

ในเรพพอง สลดดมเมพพอมยอาการวจงเวยยนศยรษะ บรรเทาอาการปวดหพว เปปนหวพด คพดจมลก หนขามพด ตา

ลาย  เมารถ เมาเรพอ ชชวยใหขสดชพพน ทนาเปปนของชนารชวย และเพจพมรายไดขใหขกพบชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,750

หนขา 687 / 818



PS65010363 : ลสกประคบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3. กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพและใกลขเคยยงตลอดจนบนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

2. พพฒนา Packaging Design

คคณภาพและมาตรฐานในการบรรจคผลจตภพณฑฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบ

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑทยพไดขจากการนนาสมคนไพรหลายชนจดมาผชานกระบวนการทนาความ

สะอาดแลขวนนามาหพพนหรพอสพบเปปนชจจนตามขนาดทยพตของการตนาพอแตกใชขสดหรพอทนาใหขแหขง นนา

มาหชอหรพอบรรจครวมกพนในผขาใหขไดขรลปทรงตชางๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.วพงตะครขอ อ.บขานดชานลานหอย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน ตลาดนพด

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลศรยคยรยมาศ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ลลกประคบสมคนไพรตของหชอผขาปปดสนจทรลปทรงตชางๆ ภายในบรรจคสมคนไพรสดหรพอแหขงหลาย

ชนจดรบมกพน ในกรณยทนาเปปนรลปทรงกลมปลายผขาตของรวมแลขวมพดใหขแนชนทนาเปปนดขามจพบตของมย

กลจพนหอม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 688 / 818



PS65012210 : โครงการเพจบรมการนวดเเผนไทยวมดบลานขวาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอออนไลนฑประชาสพมพพนธฑ

การใชขเทคโนโลยยสรขางชชองทางตจดตชอ

การใชขเทคโนโลยยออกแบบสพพอ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Facebook Fanpage กลคชมวจสาหกจจชคมชนนวดแผนไทยวพดบขานขวาง

สคโขทพย

รายละเอทยด : บรจการนวดแผนไทยเพพพอสคขภาพ 100 บาท/ชพพวโมงบรจการนวดแผนไทยเพพพอ

สคขภาพโดยใชขลลกประคบ 150 บาท/ชพพวโมง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.บขานกลขวย อ.เมพองสคโขทพย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ออกบลธงชายตชางๆ

ออนไลนฑ : ไมชมย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Facebook Fanpage กลคชมวจสาหกจจนวดแผนไทยวพดบขานขวางสคโขทพย มยบรจการนวดแผนไทย

เพพพอสคขภาพ โดยทนาการตลาดในรลปแบบออฟไลนฑและออนไลนฑ ผชานทางชชองทางสพพอ Social 

Media โบรชพวรฑ แผชนพพบ กลคชมลลกคขาทพพวไปทยพตของการผชอนคลาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 689 / 818



PS65021943 : ชาเมบาะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจพดการการตลาด

การเขขาถถงแหลชงสารสนเทศ

การคจดคขนผลจตภพณฑฑใหมช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชาเมบาะ

รายละเอทยด : มยแนวคจดมาจากการสนใจในเรพพองสมคนไพรทยพสามารถนนามาผลจตเปปนชาเพพพอ

สคขภาพสนาหรพบผลขปปวยโรคไมชตจดตชอเรพจอรพงทยพมยจนานวนมากในพพจนทยพตนาบลเมพองเกชา โดยใชขผล

ผลจต/วพตถคดจบทยพมยมากในชคมชน นนามาทนาใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด ผสานกพบองคฑความรลขเกยพยวกพบ

สมคนไพรจากสถานบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยนเรศวร

ต.เมพองเกชา อ.เมพองสคโขทพย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานคขาชคมชน ตลาดนพด

ออนไลนฑ : ไมชมย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ทยพมาของวพตถคดจบ ผลจตภพณฑฑ/บรจการ : นนาสมคนไพรทยพมยมากในพพจนทยพมาเพจพมมลลคชา

ผลจตภพณฑฑ / บรจการ : ผลจตเครพพองดพพมเพพพอสคขภาพสนาหรพบผลขปปวย HT DM และผลขทยพสนใจในการดลแล

สคขภาพ

กลคชมเปปาหมาย : ผลขปปวยโรค HT DM กลคชมเสยพยงโรค NCDs กลคชมผลขสนใจในการดลแลสคขภาพ

ชชองทางการจนาหนชาย / การทนาการตลาด : OFFLINE ONLINE

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ : ผลจตภพณฑฑ Aromatherapy

จคดแขพง / ขขอไดขเปรยยบ : พกพาสะดวก

วจธยการสรขางรายไดข : ซพจอวพตถคดจบนนามาผลจตและจนาหนชายแบบทพจงปลยกและสชง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 65

หนขา 690 / 818



PS65008485 : โครงการพมฒนาพชนนทททกมจกรรมสรลางสรรคฑเพชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลบลานแกดง อนาเภอ

ศรทสมชนาลมย จมงหวมดสชโขทมย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาสพพอเพพพอการประชาสพมพพนธฑ และเสขนทางทชองเทยพยวชคมชนเพพพอเปปดโอกาสใหขนพกทชองเทยพยว

ไดขแลกเปลยพยน ศถกษาวพฒนธรรมชคมชน

การพพฒนาการทชองเทยพยวดขวยรลปแบบกจจกรรมสรขางสรรคฑ โดยใชขทคนทางวพฒนธรรมในพพจนทยพ 

วจถยชยวจต ภลมจปปญญา ทของถจพน ศจลปวพฒนธรรม และประวพตจศาสตรฑ เพพพอสรขางมลลคชา และอพต

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพนเดยฑทรจปแกชงสคโข

รายละเอทยด : เพพพอใหขเขขากพบความนจยมของคนรคชนใหมช โดยเราจะทนาการเสนอแผนผพงการ

ทชองเทยพยวทยพสามารถทนาไดขในหนถพงวพน ดขวยการทนาการรยวจวรลปแบบและเสขนทางจคดทยพนชาสนใจ ใหข

นพกทชองเทยพยวไดขไปเชพคอจนกจนเทยพยวและถชายรลปสวยๆ แบบเชจงอนครพกษฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.บขานแกชง อ.ศรยสพชนาลพย จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

One day tripแกชงสคโข ตนาบลบขานแกชง คพอการจพดทนาการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวภายในตนาบล

ใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจนโดยผชานทางสพพอออนไลนฑตชางๆ อาทจ Facebook,Instagram เพพพอสรขาง

ความหนขาสนใจใหขกพบนพกทชองเทยพยว เปปนการกระตคขนเศรษฐกจจใหขกพบประชาชนในพพจนทยพโดยจะมย

อคทยานแหชงชาตจศรยสพชนาลพย ตนาบลบขานแกชง อนาเภอศรยสพชญษลพย สายมลตของวพดทาแพ สายเดจน

ปปา รพกธรรมชาตจตของมาทยพนยพมยทพจงนนจาตกตาดดาว นนจาตกตาดเดพอน ถนจาธาราวสพนตฑ ผาซชอนกจจก ทยพจะ

ทนาการโปรโมท เชชน ใชขสพพอสพงคมออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว เพจพมรลปภาพใหมชๆ

เพพพอเพจพมความหนขาสนใจของสถานทยพ และยพงมยวจสาหกจจชคมชน กลคชมทอผขาบขานหขวยหยวก สวน

มะนาวลคงวคฒจ ศรยสพชนาลพย Lemon Orchard สวนทคเรยยนตาเจมสฑ ทยพพพกHunter's retirement 

home ทยพสามารถสรขางเปปนจคดเชพคอจนไดขเพพพอเพจพมความหนขาสนใจใหขกพบตนาบล ตลอดเสขนทาง

การทชองเทยพยว

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

จนานวนรายไดล : 2,600

หนขา 691 / 818



PS65008973 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑคชกกทนตะไครล ราวตลนจมนทรฑโฮมเมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบตราสจนคขาทยพมยเอกลพกษณฑของพพจนทยพ

การพพฒนาสลตรขนมคคกกยจตะไครข

การบรรจคภพณฑฑดขวยเครพพองซยล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คคกกยจตะไครข ราวตขนจพนทรฑโฮมเมด

รายละเอทยด : คคกกยจตะไครขคพอคคกกยจทยพมยสชวนผสมจากตะไครขและไขชออรฑแกนจกเปปนผลจตภพณฑฑทยพ

ผลจตจากพพชปลอดสารเคมยชชวยเพจพมทางเลพอกใหมชใหขกลคชมลลกคขาทยพรพกสคขภาพมยสชวนผสมของ

สมคนไพรทยพมยประโยชนฑคพอตะไครขมยสรรพคคณชชวยขพบปปสสาวะ เปปนยารพกษาโรคหพด แกขปวดทของ

และแกขโรคระบบทางเดจนปปสสาวะ หรพอใชขทนาเปปนยานวด ใชขรชวมกพบสมคนไพรอพพนรพกษาโรค เชชน 

เปปนยาบนารคงธาตค ขพบเหงพพอ เจรจญอาหาร ลดความดพนโลหจต เปปนยานอนหลพบ ขพบนจพว และเปปน

สชวนผสมในการทนายารพกษาเกลพจอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.ราวตขนจพนทรฑ อ.ศรยสนาโรง จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "_"

ออนไลนฑ : ราวตขนจพนทรฑโฮมเมด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

คคกกยจตะไครข ทยพมยสชวนผสมจากตะไครขและไขชออรฑแกนจก เปปนผลจตภพณฑฑทยพผลจตจากพพชปลอดสาร มย

กระบวนการผลจตคพอเรจพมจากการปลลกตะไครขจากแปลงสวนครพวในชคมชนทยพปลอดสารเคมย การ

เลยจยงไกชไขชแบบออรฑแกนจก ไปสลชการเกพบเกยพยว การคพดสรร การผลจตและบรรจคภพณฑฑ  เปปาหมาย

ลลกคขาคพอกลคชมลลกคขาทยพเปปนนพกทชองเทยพยว กลคชมคนทพพวไปทยพอยลชในชคมชน ในอนาเภอเมพอง และกลคชมคนทยพ

สนใจในสคขภาพ กลคชมผลขสลงอายคทยพมยโรคประจนาตพวทยพตของการบรจโภคผลจตภพณฑฑประเภทอาหารทยพ

ปลอดสารเคมย ชชองทางการจพดจนาหนชาย จพดจนาหนชายทยพศลนยฑเรยยนรลขเกษตรอจนทรยยฑสวนมยเขยยว

ออรฑแกนจก ต.ราวตขนจพนทรฑ อ.ศรยสนาโรง จ. สคโขทพย การฝากขายทยพรขานเบเกอรยพในชคมชน และจนา

หนชายออนไลนฑผชานเพจ Facebook ราวตขนจพนทรฑโฮมเมด / กลคชม Facebook อรชอยเหาะเจาะ

สคโขทพย และการออกรขานขายในงานเทศกาลตชางๆ ในจพงหวพดพจษณคโลกและสคโขทพย โดยมยรลป

แบบของโปรโมชพพนและแคมเปญทยพแตกตชางกพนไปตามเทศกาล

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 11,000

หนขา 692 / 818



PS65010077 : โครงการสดงเสรมมและพมฒนาเรชอนจนาทดองเทททยวหนองเรทยง ตนาบลในเมชอง อนาเภอสวรรคโลก 

จมงหวมดสชโขทมย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขสพพอออนไลนฑในการเขขาถถงการโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวและการใหขบรจการ

การจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ

ทนาคลจปวจดยโอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการทชองเทยพยวเรพอนจนาหนองเรยยง

รายละเอทยด : เรพอนจนาชพพวคราวหนองเรยยง สพงกพดเรพอนจนาอนาเภอสวรรคโลก เปปดใหขบรจการ

โดยแบชงเปปน 2 สชวนคพอ ศลนยฑการเรยยนรลขตามรอยศาสตรฑพระราชา เกษตรทฤษภยใหมชและโคก

หนองนาโมเดล และสชวนทชองเทยพยว ภายในเรพอนจนามยใหขบรจการอาหาร เบเกอรยพ และเครพพองดพพม

ตชางๆ ไวขรองรพบบรจการจากนพกทชองเทยพยวทยพแวะเขขามาเทยพยวพพกผชอน พรขอมทพจงยพงมยผลผลจต

ทางการเกษตรจนาหนชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏพจบลลสงคราม

ต.ในเมพอง อ.สวรรคโลก จ.สคโขทพย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Cook & Coffหนองเรยยง

ออนไลนฑ : Cook & Coffหนองเรยยง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เรพอจนาชพพวคราวหนองเรยยง สพงกพดเรพอนจนาอนาเภอสวรรคโลก เปปนศลนยฑการเรยยนรลขเชจงเกษตร

ทฤษฎยใหมชและจพดแผนทนาเสขนทางการทชองเทยพยวใหขเขขาถถงสถานทยพทชองเทยพยวไดขสะดวก รวดเรพว  

ดขวยการใชขสพพอออนไลนฑตชางๆ Facebook ประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกเพจพมมากขถจน เพพพอใหขนพกทชอง

เทยพยวไดขแวะเวยยนเทยพยวพพกผชอน และเรยยนรลขโครงการโคกหนองนาโมเดล เกษตรทฤษฎยใหมชใหข

ศถกษาและทนากจจกรรมตชางๆ และมยการจพดทนาตลาดชคมชนในสถานทยพทชองเทยพยวเรพอนจนาหนอง

เรยยง เพพพอบรจการนพกทชองเทยพยวและคนในชคมชนไดขมยรายไดขจากการจนาหนชายผลจตภพณฑฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 36,000

หนขา 693 / 818



PS65015706 : โคกหนองนาโมเดล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยดขานการสพพอสาร ใชขเครพพองมพอสพพอสารในการโฆษณาสจนคขาและประชาสพมพพนธฑสจนคขา 

ผชานสพพอ Social Media

เทคโนโลยยดขานอาหาร แปรรลปอาหารจากผลผลจตทยพมาจากโคกหนองนา

เทคโนโลยยดขานการผลจตและบรจการ ชชวยออกแบบสจนคขาใหขมยรลปแบบใหมช

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โคกหนองนาตนาบลเขาดจน

รายละเอทยด : โคกหนองนาตนาบลเขาดจนเปปนการทนาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน เพพพอสรขาง

พพจนทยพสยเขยยวใหขมากขถจน เพพพอทนาหนขาทยพเปปนพพจนทยพรพบนนจายามฝนตก เปปนแหลชงเรยยนรลขระบบนจเวศนฑ 

การทนาการเกษตร เปปนแหลชงคขาขายผลผลจตทางการเกษตรของตนาบลเขาดจน อนาเภอเดจม

บางนางบวช จพงหวพดสคพรรณบครย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยพระจอมเกลขาเจขาคคณทหารลาดกระบพง

ต.เขาดจน อ.เดจมบางนางบวช จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

‘โคก-หนอง-นา โมเดล’ ศาสตรฑของรพชกาลทยพ 9 เกษตรทฤษฎยใหมชทยพนนาหลพกเศรษฐกจจพอเพยยง

มาใชขบรจหารจพดการนนจา และพพจนทยพการเกษตร เพพพอแกขไขปปญหาภพยแลขง รวมทพจงนนจาทชวมทยพเกจดขถจน

อยกดขวย

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 694 / 818



PS65003664 : ชชมชนทดองเทททยวบลานปฟาสะแก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

สรขาง line offcial เพพพอทนาการโปรโมททรจป

อบรมอยคอมเมจรฑซ Page Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทยองเทยพยวบขานปปาสะแก one day trip,2วพน1คพน

รายละเอทยด : ทชองเทยพยวบขานปปาสะแก ลคยตลาดกลางดงเสพอ เทยพยวชคมชนโบราณ ชมศลนยฑทอ

ผขาลาวซยลาวครพพง ปปพ นจพกรยานชมวจวรจมคลองกระเสยยว ทานอาหารพพจนบขาน พพกโฮมเสตยฑบขาน

พพกในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ปปาสะแก อ.เดจมบางนางบวช จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จพดกจจกรรมทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ ทชองเทยพยวโบราณสถาน วพดปปาสะแก วพดขวางเวฬควพน 

พจพจธภพณฑฑบขานปปาสะแก ปปพ นจพกรยานชมวจวคลองกระเสยยว มยตลาดใหขชจมชขอปใชข สจนคขาของชคมชน 

เชชน นนจามะนาวจากอคดมมะนาว ผขาทอมพอลาวซยลาวครพพง อาหารพพจนบขาน10อยชาง และเพจพมชชองทาง

กานโปรโมทการทชองเทยพยวตชางๆของชคมชนลงในสพพอ instargram facebook page  line 

offcial และ youtube channel

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 19,500

หนขา 695 / 818



PS65011608 : โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม: วมดนลอย (หลวงพดอเนทยม)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางมลลคชาดขวย Story telling

การประชาสพมพพนธฑผชานระบบออนไลนฑ

การนนาเสนอขขอมลลภาพ/วจดยโอ ดขวยการสแกน QR CODE

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยววพดนขอย

รายละเอทยด : เรจพมจากการสรขาง Content ในการโปรโมทกจจกรรมของทางวพดตชางๆ และ

ผลจตภพณฑฑทยพนชาสนใจตชางๆทยพชาวบขานนนามาขายในวพด ลง ทาง Facebook  และ ทนาการโปรโม

ทในพพจนทยพตนาบลโคกคราม โดยการทนาปปายเชจญชวน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.โคกคราม อ.บางปลามขา จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดนขอย (หลวงพชอเนยบม)

ออนไลนฑ : วพดนขอย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segment - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคกลาง ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 

30-45 ปปขถจนไป เพราะเปปนบคคคลทยพสนใจในการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ทยพตของการสงบและรชม

เยพน และพาครอบครพวลลกหลานมาทนากจจกรรมตชางๆ และชมวพดเกชาแกช

Costomer Relationships – มยการตจดตามผลของนพกทชองเทยพยวของบคคคลทยพมาแลขว วชาหลพง

จากมาทชองเทยพยวแลขวเปปนอยชางไรบขาง ทางวพดควรมยอะไรพพฒนาเพจพมขถจนไหม ของขายในวพดมย

จนานวนมากพอและนชาสนใจมากนขอยแคชไหน  และนนาผลการทชองเทยพยวมาชชวยในการ review วพด 

และพพฒนาวพดใหขมยดยยจพงขถจน

Channels – โปรโมทแหลชงทชองเทยพยงผชาน Facebook U2T Khok Khram Suphanburi และ 

Facebook วพดนขอยหลวงปลปเนยยม บางปลามขา รวมถถงโปรโมทในพพจนทยพของตนาบลโคกครามดขวย

Value Propositions -  คคณคชาทยพจะไดขรพบ คพอ ไดขพาลลกหลานมาชมวพดเกชาแกช เปปนทยพยถดเหนยพยว

จจตใจ มยกจจกรรมตชางๆ เชชนใหขอาหารปลาใหขครอบครพวไดขรชวมกพนทเหมาะแกชการพพกผชอน และมย

ผลจตภพณฑฑทของถจพนทยพไมชมยขายทยพอพพนทยพจพดจนาหนชาย ไดขใหขลลกคขาซพจอไปบรจโภค อคปโภค

Key Activities  -  กระบวกการผลจต เรจพมจากการสรขาง Content ในการโปรโมทกจจกรรมของ

ทางวพดตชางๆ และผลจตภพณฑฑทยพนชาสนใจตชางๆทยพชาวบขานนนามาขายในวพด ลง ทาง Facebook  และ 

ทนาการโปรโมทในพพจนทยพตนาบลโคกคราม โดยการทนาปปายเชจญชวน

Key Resources – แรงงานทยพใชขซถพงเปปนแรงงานและสมาชจกในชคมชน การตลาดและการจพด

จนาหนชายสจนคขา

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ จะมยกระทรวงการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 696 / 818



PS65008981 : แผนเสลนทางการทดองเทททยวเชมงนมเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานองคฑความรลข โดยการอนครพกษฑและคงคคณคชาทรพพยากรสจพงมยชยวจตในพพจนทยพชคมชน 

เลพงเหพนถถงประโยชนฑของธรรมชาตจ สจพงมยชยวจต

นวพตกรรมทางดขานชยวภาพ ใหขประชาชนตระหนพกถถงคคณคชาทางทรพพยากรธรรมชาตจ

นวพตกรรมทางดขานเศรษฐกจจ สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ

รายละเอทยด : นนาเสนอแผนการทชองเทยพยว (ใหขดลนชาสนใจ/มยกจจกรรมอะไรบขาง) - กจจกรรมไหวข

พระขอพร หลวงพชอโตวพดชชองลม หมลชทยพ ๓ ตนาบลไผชกองดจน อนาเภอบางปลามขาจพงหวพด

สคพรรณบครย- กจจกรรมตกปลา บรรยากาศรชมรพพนทยพแมชศรยนวล ฟปชชจพง & รยสอรฑท - รพบประทาน

อาหารรสเลจศ อพพนๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

7 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.ไผชกองดจน อ.บางปลามขา จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : แผนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ไผชกองดจน

ออนไลนฑ : แผนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ ไผชกองดจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมนพกทชองเทยพยวทยพรพกสคขภาพ รพกธรรมชาตจ อยากสลดอากาศบรจสคทธจด ไรขมลพจษ กลคชมครอบครพว 

และเหมาะสนาหรพบทคกเพศ ทคกวพย โดยรชวมมพอกพบแหลชงทชองเทยพยว รขานอาหารและทยพพพก โปรโม

ทแผนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศผชานเฟสบคคของทยพพพกแมชศรยนวล ฟปชชจพง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 35,500

หนขา 697 / 818



PS65007858 : โครงการเพมทมผลมตภมณฑฑเททยนหอมเพชทอสรลางรายไดลใหลแกดชชมชน (ทดาระหมด)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางบรรจคภพณฑฑทยพสามารถนนามาใชขประโยชนฑอพพนๆภายหลพงจากการขายไดข

Online maketting โดยการจนาหนชายสจนคขา ผชาน Platform facebook fanpage

การจพดทนาสพพอเพพพอประชาสพมพพนธฑและโปรโมทสจนคขา

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยยนหอม (อารมณฑ AROM)

รายละเอทยด : เทยยนหอมเปปนสจนคขาตพวใหมชทยพกนาลพงจะผลจตจนาหนชายโดยมย4กลจพนใหขไดขเลพอกใชข

เพพพอผชอนคลายทนาใหขหของหอมสดชพพน เทยยนหอมอารมณฑ เปปนผลจตภพณฑฑทยพใชขจคดเพพพอสชงกลจพน

หอมในบรจเวณบขานและหของตชางๆ โดยผชานการตกแตชงกลจพนทยพหลากหลาย เวลาจคดจะสชงกลจพน

ลอยฟค ปงอยลชทพพวบรจเวณหของ นอกจากจะใหขแสงสวชางแลขวตพวกลจพนยพงมยความสามารถในสรขาง

ความผชอนคลายใหขกพบผลขสลดดมตามชนจดของกลจพนทยพใชข ชชวยสรขางบรรยากาศใหขกพบหของไดข

อยชางมยเสนชหฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเกษตรศาสตรฑ

ต.ทชาระหพด อ.เมพองสคพรรณบครย จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อารมณฑ (AROM)

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลทชาระหพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจเทยยนหอม อารมณฑ(AROM) เรจพมจากการวจเคราะหฑภาพรวมของธครกจจเทยยนหอมใน

ปปจจคบพน ตพจงแตชการวางแผนกระบวนการจพดการรขาน ขพจนตอนการผลจตจากการคพดสรรวพตถคดจบทยพ

มยคคณภาพ รลปแบบตพวสจนคขาและบรรจคภพณฑฑทยพมยมาตรฐาน การเลพอกสรรกลจพนทยพดถงความเปปน

เอกลพกษณฑของทของถจพนมาประยคกตฑใหขไดขกลจพนทยพหอมและมยเอกลพกษณฑ โดยมยเปปาหมายมคชงเนขนการ

ผลจตและจนาหนชายเทยยนหอมใหขมยคคณภาพและตอบสนองความตของการของลลกคขาทยพหลากหลาย 

เพพพอสรขางความพถงพอใจใหขลลกคขา และมคชงหวพงใหขตพวสจนคขาเปปนผลจตภพณฑฑทยพมยชพพอเสยยงและเปปนทยพ

รลขจพกในกลคชมเปปาหมายทพจงกลคชมลลกคขาทพพวไปและกลคชมลลกคขาทยพเปปนนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจและชพพน

ชอบในผลจตภพณฑฑเทยยนหอม

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 34,180

หนขา 698 / 818



PS65017779 : เทททยวรมนวใหญดไดล 3 วมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-มยชชองทางขายทาง social media ไดขแกช Facebook Tiktok Youtube Instagram 

Airbnb Booking.com

-Search Engine Optimization

-ปปายอพจฉรจยะสนาหรพบจคดทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพตถคมงคล

รายละเอทยด : พระเครพพอง วพตถคมงคล สนาหรพบบลชา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยหอการคขาไทย

ต.รพจวใหญช อ.เมพองสคพรรณบครย จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การสชงเสรจมการทชองเทยพยว ทยพสามารถสรขางรายไดขใหขกพบคนในชคมชน โดยใหขคนในชคมชนชชวยกพน

สชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยวทยพมยอยลชในชคมชนใหขนชาสนใจและนชาทชองเทยพยวมากยจพงขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000,000

หนขา 699 / 818



PS65016888 : เสลนทางการทดองเทททยวตนาบลศาลาขาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2.ตลขจนาหนชายขนมปปงใหขปลาแบบหยอดเหรยยญ

3.จพกรยานใหขเชชาแบบเสยยเงจนเองไดข

1.ตลขจนาหนชายปลาแบบหยอดเหรยยญ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลศาลาขาว

รายละเอทยด : เปปนตลขจนาหนชายอาหารปลาอพตโนมพตจแบบหยอดเหรยยญ เนพพองจากบรจเวณทชานนจา

ของทางวพดพระธาตคนพจน มยการตกแตชงสวยงามเหมาะแกชการมาทนาบคญ ใหขอาหารปลา หรพอจะ

มานพพงรพบลมชมวจวกพทนาไดข  ซถพงตลขอาหารปลานยจ เพยยงแคชหยอดเหรยยญ10บาทลงไปกพจะมยอาหาร

ปลาแบบเมพดไหลออกมาใสชในถพง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยหอการคขาไทย

ต.ศาลาขาว อ.เมพองสคพรรณบครย จ.สคพรรณบครย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ถนนปลนปปจ น ศาลาขาว

ออนไลนฑ : ถนนปลนปปจ น ศาลาขาว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

- เสขนทางการทชองเทยพยว

เรจพมตขนดขวยการกราบสพกการะหลวงพชออบอด และไหวขพระโบถฑซถพงเปปนการสรขางทพบลงบนวจหาร

แรกเมพพอเรจพมสรขางวพด ทยพวพดพระธาตคตนาบลศาลาขาว โดยภายในวพดพระธาตคจะมยพระปรางคฑทยพ

คลขายคลถงกพบพระปรางคฑของวพดพระศรยรพตนมหาธาตค โดยจะเรยยกอยกชพพอวชาวพดพระธาตคนอก 

เพพพอไมชใหขชพพอซนจากพบวพดพระศรยรพตนมหาธาตค และวพดพระธาตคนพจนมยรลปหลชอหลวงพชออบอดเปปนทยพ

เลพพอมใสศรพทธาแกชในชคมชนศาลาขาว โดยถพดจากนยจยพงมยไมขตะเคยยนทยพขคดพบจากแกขมลจงของ

ตนาบลศาลาขาว ซถพงชาวบขานนนามาขอโชคขอลาภ หลพงจากนยจยพงมยทนาทานโดยการใหขอาหารปลา

บรจเวณทชานนจาของทางวพด 

ตชอกพนทยพการไปเยยพยมชมวจธยการทนาผลจตภพณฑฑโตบะปลนปปจ น โดยภายในหมลชบขานดอนหพวฝปายจะมย

การทนาโตบะปลนปปจ นตพจงแตชขพจนตอนแรกจนถถงขพจนตอนสคดทขาย โดยแตชละบขานจะมยความชนานาญใน

เอกลพกษณฑและลวดลายทยพแตกตชางกพนตามความถนพด เชชน บขานคคณวจนพย ถนอมทรพพยฑ มยความ

เชยพยวชาญในการทนาปปจ นรลปการฑตลนและรถตชางๆทยพมยความหนาและทนทานกวชาทยพอพพน และบขานคคณ

ขขาวปคปน มยความเชยพยวชาญในการทนาโตบะแบบมยพนพกพจง ทยพมยลวดลายเฉพาะเปปนของทางรขานเอง

และสคดทขายทยพการไปขพบรถชมวจวรอบโครงการแกขมลจง โดยสามารถมานพพงปปกนจคนพพงคคย ตก

ปลา และชมพระอาทจตยฑตกดจนไดข หรพอหากตของการสพมผพสบรรยากาศยามคนพาคพนสามารถนนา

เตพนทฑมากางไดข ซถพงแกขมลจงมยหของนนจาไวขบรจการดขวย 

-เนพพองดขวยในปปจจคบพนผลขบรจโภคและนพกทชองเทยพยวหพนมาสนใจการกจนอยลช การเทยพยว การเรยยนรลขใน

วพฒนธรรม ในธรรมชาตจกพนมากยจพงขถจน ซถพงเปปนโอกาสดยในการพพฒนาสถานทยพตชางๆในชคมชนใหข

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 41,666

หนขา 700 / 818



PS65009180 : พมฒนาบดอนนนาพชรลอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ตรวจสอบคคณภาพของนนจา

การรพกษาทางการแพทยฑ ทยพเรยยกวชา ธาราบนาบพด

สพพอออนไลนฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บชอนนา ขพครขอน

รายละเอทยด : บชอนนจารขอนซถพงเกจดขถจนเองตามธรรมชาตจ มยบชอแมช ๒ บชอ มยความสอดคลของกพบ

การรพกษาทางการแพทยฑ ทยพเรยยกวชา ธาราบนาบพด ประกอบกพบแหลชงทชองเทยพยวดพงกลชาว เปปน

สถานทยพทชองเทยพยวเชจงสคขภาพทยพมยชพพอเสยยงของอนาเภอกาญจนดจษฐฑ และจพงหวพดสคราษฎรฑธานย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.กรลด อ.กาญจนดจษฐฑ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บชอนนจาพครขอนบขานกรลด

ออนไลนฑ : บชอนนจาพครขอน ตนาบลกรลด จพงหวพดสคราษฎรฑธานย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ในการพพฒนาปรพบปรคงพพจนทยพบชอนนจารขอน เพพพอพพฒนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพของ

ชคมชน สนาหรพบคนทคกกลคชมวพย

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 701 / 818



PS65008894 : ผลมตภมณฑฑแปรรสปจากเปลชอกหอยนางรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการสพพอสาร ใชขเทคโนโลยยในการโฆษณาและเพจพมกลคชมลลกคขา

นวพตกรรมดขานการศถกษา การใชขความรลขทางดขานเทคโนโลยยในการออกแบบลวดลาย

นวพตกรรมทางดขานคคณคชา สรขางคคณคชาทางดขานจจตใจ สรขางประสบการณฑจากการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : หอยทนามพอ

รายละเอทยด : เปปนเปลพอกหอยจากธรรมชาตจ ซถพงมยลวดลายทยพสวยงามราคาเปปนกพนเองและ

เปปนทยพระลถกจดจนาชชวงเวลานพจนนพจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.พลายวาส อ.กาญจนดจษฐฑ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1 ประวพตจยชอของธครกจจ ประวพตจความเปปนมาของธครกจจ ตนาบลพลายวาศอยลชบรจเวณลนาคลองทชา

ทอง มยโบราณสถาณมากมายอพนเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชชนวพดเขาพระนจพมและศาลเจขาปากนนจาทชา

ทอง อยกทพจงยพงมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพเกยพยวกพบธรรมชาตจเชชนปปาโกงกางอพนเปปนแหลชงอาศพยของ

สพตวฑนนจาไวขอชอนจถงสามารถใชขทนาเปปนแหลชงการเรยยนรลข 2 SWOT Analysisวจเคราะหฑจคดแขพง จคด

อชอนอคปสรรค และโอกาสของธครกจจ จคดแขพง 1) ตนาบลพลายวาสมยแหลชงการเรยยนรลขทยพเปปน

วพฒนธรรมสามารถใหขความรลขแกชประชาชน 2) มยแหลชงวพตถคดจบทยพถพอวชาเปปนจคดเดชนของจพงหวพด

สคราษฎรฑธานยคพอหอยนางรม Weakness จคดอชอน 1) ตนาบลพลายวาสยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของหมลนพก

ทชองเทยพยว 2) ไมชมยสจนคขา ทยพสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน Opportunities โอกาส 1) การสรขางชชองทาง

สพพอโซเชยยลมยเดยยขถจนมา promoteไมชวชาจะเปปน Facebook TikTok Instagram หรพอ Pages ทชอง

เทยพยวของชคมชน 2) จพดใหขมยการรวมกลคชมของคนในชคมชนเพพพอพพฒนาสจนคขาของชคมชนและสรขาง

รายไดขใหขกพบชคมชน Threats อคปสรรค 1) สภาพอากาศทยพ แปรปรวน 2) งบประมาณจากทางภาค

รพฐในการเขขามาชชวยเหลพอการทชองเทยพยวของชคมชน 3 เปปาหมายของธครกจจ การทนายอดขาย - 

สรขางเพจ facebook,tiktok พรขอมทนาคอนเทนทฑแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวและสจนคขา เพพพอดถงดลด

ความสนใจ - เพพพอใหขมยคนเขขาถถงมากขถจนจะใชขวจธยการยจงแอด เปปาหมายธครกจจ - เปปนทยพรลขจพกของคน

ทพพวไป - มยนพกทชองเทยพยวเขขามาใชขบรจการและสรขางรายไดขอยชางตชอเนพพอง - เกจดความประทพบใจของ

ลลกคขา จนานวนลลกคขาทยพเพจพมขถจน ปรจมาณการซพจอเปลพอกหอยจากชาวบขานในชคมชน การจขางงานใน

ชคมชนใหขคนในชคมชนมยรายไดขเพจพมขถจนจรกเดจม 4 แผนการผลจต จพดทรจปทชองเทยพยวจากนพกทชอง

เทยพยวทยพมาสจนมานะฟารฑม โดยการทชองเทยพยวทางเรพอ มยโอกาสไดขนพพงเรพอเทยพยวชมแหลชงทชองเทยพยว

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 104,850

หนขา 702 / 818



PS65008951 : การทดองเทททยวเชมงวมถทตนาบลพลายวาส

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมดขานการสพพอสาร ใชขเทคโนโลยยในการโฆษณาและเพจพมกลคชมลลกคขา

นวพตกรรมทางดขานคคณคชา  สรขางคคณคชาทางดขานจจตใจ สรขางประสบการณฑจากการทชองเทยพยว

นวพตกรรมดขานการศถกษา การใชขความรลขทางดขานเทคโนโลยยในการออกแบบลวดลาย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เปลพอกหอยทนามพอ

รายละเอทยด : เปปนเปลพอกมยลวดลายสวยงาม และอยพงสรขางสรรคฑในการใชขสยแตชงแตขมลวด

ลายใหขดลโดชนเดชนและเปปนเอกลพกษณฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.พลายวาส อ.กาญจนดจษฐฑ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1 ประวพตจยชอของธครกจจ

ประวพตจความเปปนมาของธครกจจ ตนาบลพลายวาศอยลชบรจเวณลนาคลองทชาทอง มยโบราณสถาณมาก

มายอพนเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชชนวพดเขาพระนจพมและศาลเจขาปากนนจาทชาทอง อยกทพจงยพงมยสถานทยพทชอง

เทยพยวทยพเกยพยวกพบธรรมชาตจเชชนปปาโกงกางอพนเปปนแหลชงอาศพยของสพตวฑนนจาไวขอชอนจถงสามารถใชขทนา

เปปนแหลชงการเรยยนรลข

2 SWOT Analysisวจเคราะหฑจคดแขพง จคดอชอนอคปสรรค และโอกาสของธครกจจ

 จคดแขพง 

1) ตนาบลพลายวาสมยแหลชงการเรยยนรลขทยพเปปนวพฒนธรรมสามารถใหขความรลขแกชประชาชน

2) มยแหลชงวพตถคดจบทยพถพอวชาเปปนจคดเดชนของจพงหวพดสคราษฎรฑธานยคพอหอยนางรม

Weakness จคดอชอน

1) ตนาบลพลายวาสยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของหมลนพกทชองเทยพยว

2) ไมชมยสจนคขา ทยพสรขางรายไดขใหขกพบชคมชน

Opportunities โอกาส

1) การสรขางชชองทางสพพอโซเชยยลมยเดยยขถจนมา promoteไมชวชาจะเปปน Facebook TikTok 

Instagram หรพอ Pages ทชองเทยพยวของชคมชน

2) จพดใหขมยการรวมกลคชมของคนในชคมชนเพพพอพพฒนาสจนคขาของชคมชนและสรขางรายไดขใหขกพบ

ชคมชน

Threats อคปสรรค

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 59,000

หนขา 703 / 818



PS65010367 : SRU BCG ยกระดมบการทดองเทททยวเดมนปฟาเชมงนมเวศนฑ ตนาบลบลานใตล อนาเภอเกาะพะงมน จ.สชราษฎรฑ

ธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สนารวจเสขนทางการเดจนปปา

ทนาปปาย/คจวอารฑโคขดบอกชพพอพพนธฑพพช,พพนธฑไมข,พพนธฑสมคนไพร,พพนธฑสพตวฑในทของถจพน

โปรโมทผชานชชองทางออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : New Hiking Tour Phangan

รายละเอทยด : เปปนการบรจการ มยการเดจนปปา มยจคดชมวจว เลชนนนจา ดนานนจา มยอาหารและเครพพองดพพม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บขานใตข อ.เกาะพะงพน จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจการเดจนปปาเปปนหนถพงกจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ 

1.มยการประชคมและวางแผนการดนาเนจนงานธครกจจ

2.ลงพพจนทยพสนารวจและเพจพมชชองทางประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว 

3.ประสานงานกพบกลคชมภาคยเครพอขชาย 

4.ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวชชองทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 704 / 818



PS65019335 : มะพรลาวดท มะพรลาวสมชย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขใชขงานงชายขถจน เชชน ขวดปปจ ม

การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขนชาสนใจมากขถจน เชชน เปปนขวดบยบ

การออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขพกพาสะดวก เชชน เปปนขวดสเปรยฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ORGANIC COCO-D COCOSAMUI

รายละเอทยด : Coconut Museum Virgin Coconut Oil ขนาด 200 ml.  นนจามพนมะพรขาว

บรจสคทธจดทยพสกพดดขวยความเยพน ไมชใชขความรขอนในการผลจต ทนาใหขไดขคคณสมบพตจของนนจามพน

มะพรขาวอยชางครบถขวน ใชขบรจโภคเพพพอสคขภาพ  และสชงเสรจมความงาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยวลพยลพกษณฑ

ต.อชางทอง อ.เกาะสมคย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทางผลขเขขารชวมโครงการมยแนวคจดทยพจะปรพบเปลยพยนบรรจคภพณฑฑใหขมยรลปแบบนชาสนใจ งชายตชอการ

บรจโภค และเพจพมชชองทางการขายใหขมากขถจน 

ซถพงทางผลขเขขารชวมโครงการ จะนนาหลพก SWOT ANALYSIS มาใชขวจเคราะหฑเพพพอดนาเนจนงานของ

โครงการทยพตของการจพดทนา รายละเอยยดดพงตชอไปนยจ

1. Strength (S) จคดแขพง คพอ เกาะสมคยเปปนเกาะทยพใหญชเปปนอพนดพบ 2 ของประเทศไทย มยจนานวนตขน

มะพรขาวจนานวนมาก ทนาใหขมยความเพยยงพอตชอความตของการของตลาด มะพรขาวของเกาะสมค

ยเปรยยบเสมพอนพพชเศรษฐกจจทยพสรขางรายไดขใหขกพบชาวเกาะ เพราะมะพรขาวทยพปลลกบนเกาะแหชงนยจมย

ผลโตกวชาทยพอพพน ทพจงยพงอรชอย หอมหวาน สามารถนนามะพรขาวมาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑตชาง ๆ มาก

มาย 1 ในนพจนคพอ ขนมกาละแม ขนมกาละแมของสมคยมยรสชาตจเฉพาะ สามารถหาวพตถคดจบในการ

ผลจตงชายในทของถจพน การแตชงสยของกาละแมมาจากสยของธรรมชาตจ สยเขยยวจากใบเตย สยดนาจาก

ขขาวเหนยยวดนา สจนเคขาการพนตยคคณภาพดขวยรางวพลโอทพอป สชงขายแบบตรงและทางออนไลนฑ ซถพง

ทางโครงการนนาเสนอกาละแมแมชธพญญา มยความความสดใหมช เนพจอขนมมยความละมคน หนถบ เสนชหฑ

ของกะละแมสมคยเกจดจากความมพนของนนจากะทจจากมะพรขาวสมคย จถงทนาใหขกะละแมมยรสหวาน หอม 

มพน ตชางจากแหลชงอพพน การปรคงแตชงรสจะมยความพอดย มยรสหวานไมชมาก จากนนจาตาลมะพรขาว

ของเกาะสมคย มยกลจพนหอมจากวพตถคดจบจากธรรมชาตจเปปนหลพก ทพจงยพงแยกงาคพพวไวขตชางหากเพราะ

ลลกคขาบางรายไมชชอบ อยกทพจงยพงไมชทนาใหขกะละแมบลดเรพว มย อย. และกพรพบรองมาตรฐานจากโอทอป 

4 ดาว

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 705 / 818



PS65004168 : SRUBCGสดงเสรมมการใหลบรมการการทดองเทททยววมดถนนาสมงขรตนาบลถนนาสมงขร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาปปายและสพพอประชาสพมพพนธฑ

ปรพบภลมจทพศนฑและปรพบปรคงสถานทย

-

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โบราณสถานวพดถนจาสจงขร

รายละเอทยด : 1.วางแผนการดนาเนจนงานและจพดแบชงหนขาทยพการทนางาน2.ดนาเนจนการลงพพจนทยพ

เกพบรายละเอยยดสถานทยพทชองเทยพยว3.ดนาเนจนการปรพบภลมจทพศนฑพพฒนาปรพบปรคงสถานทยพ4.ประชา

สพมพพนธฑทนาการตลาดออนไลนฑสรขางสพพอออนไลนฑในการโปรโมท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ถนจาสจงขร อ.คยรยรพฐนจคม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดถนจาสจงขร

ออนไลนฑ : โบราณสถานวพดถนจาสจงขร อนาเภอคยรยรพฐนจคม จพงหวพดสคราษฎรฑธานย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.ประชคมเพพพอวางแผนการดนาเนจนงานและจพดแบชงหนขาทยพกระจายการทนางาน 

2.ดนาเนจนการลงพพจนทยพเกพบรายละเอยยดสถานทยพทชองเทยพยว

3.ดนาเนจนการปรพบภลมจทพศนฑพพฒนาปรพบปรคงสถานทยพ

4.ประชาสพมพพนธฑทนาการตลาดออนไลนฑ

สรขางสพพอออนไลนฑในการโปรโมท

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 8,000

หนขา 706 / 818



PS65004353 : SRU BCG สดงเสรมมการใหลบรมการการทดองเทททยววมดสถมตคทรทรมยฑ ตนาบลยดานยาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอสจพงพจมพฑ

ประชาสพมพพนธฑ

สพพอออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : 0

รายละเอทยด : 

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ยชานยาว อ.คยรยรพฐนจคม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.วางแผน

 2.ตพจงเปปาหมาย

 3.ลงพพจนทยพเกพบขขอมลล

 4.วางแผนการตลาด

5.สชงเสรจมใหขบรจการการทชองเทยพยว

6.ยกระดพบการทชองเทยพยวในชคมชนใหขมยคนรลขจพกมากยจพงขถจน

7.จพดทนาสพพอออนไลนฑโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว เชชน facebook สพพอสจพงพจมพฑปปายไวนจล

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 707 / 818



PS65008376 : SRU BCG พมฒนาการทดองเทททยวเชมงสชขภาพบดอนนนาพชรลอนบลานเขาตอก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาการรวมกลคชมผลขนนาและคนในชคมชน เพพพอยกระดพบสถานทยพทชองเทยพยวใหขเกจดคคณคชาในเชจง

สคขภาพ

พพฒนาสจพงแวดลขอมสถานทยพทชองเทยพยวใหขไดขคคณภาพตามมาตรฐานพรขอมบรจการ

นนาเสนอบรจการออกสลชนพกทชองเทยพยวแบบอยคอมเมจรฑซ บนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Page 

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การสรขางกลไกขพบเคลพพอนการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพบชอนนจาพครขอน

บขานเขาตอก

รายละเอทยด : เปปนกระบวนการคจดสรขางสรรคฑรจเรจพมโดยการรวมกลคชมกพบผลขนนาและคนในชคมชน 

เพพพอสชงเสรจมยกระดพบสถานทชองเทยพยวในชคมชนใหขเกจดคคณคชาในเชจงสคขภาพ นอกจากนยจยพงใชข

เทคโนโลยยทางอจนเทอรฑเนพตในการประชาสพมพพนธฑดเพพพอใหขเปปนทยพรลขจพกและใหขความรลขแกชประชาชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.เขาตอก อ.เคยยนซา จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เขตหขามลชาสพตวฑปปาหนองทคชงทอง

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตนาบลเขาตอก อนาเภอเคยยนซา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

บชอนนจาพครขอนบขานเขาตอกเปปนนนจารขอนทยพผคดขถจนมาจากใตขดจนโดยธรรมชาตจ ถพอเปปนแหลชงทชอง

เทยพยวสนาหรพบคนรพกสคขภาพเพราะการแชชนนจาพครขอนมยคคณสมบพตจชชวยใหขผชอนคลายรชางกายรพกษา

โรคผจวหนพง และโรคอพพน ๆ อยกมากมาย จถงตของทนาการปรพบปรคงสภาพแวดลขอมทนาความสะอาด

อชางแชชเนพพองดขวยอชางแชชนนจาพครขอนเสพพอมโทรมไมชเหมาะสนาหรพบจะลงไปแชช นอกจากนยจยพงทนาการ

ประชาสพมพพนธฑใหขความรลขเพพพอเปปนแนวทางถถงประโยชนฑของการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพโดยผลขนนา

และอาสาสมพครในชคมชนแกชนพกทชองเทยพยวและผลขทยพสนใจเขขามาทชองเทยพยวยพงบชอนนจาพครขอน

ขพจนตอนแผนธครกจจ

1. สรขางกลคชมขพบเคลพพอนการทชองเทยพยวเชจงสคขภาพรชวมกพบผลขนนาและอาสาสมพครในชคมชน

2. รชวมกพนปรถกษาหารพอถถงขพจนตอนกระบวนการพพฒนาสถานทยพ

3. ทนาการสนารวจความเสยยหายและปรพบปรคงบชอนนจาพครขอน

4. ทดลองใชขอชางแชชนนจาพครขอน

5. เปปดใหขใชขบรจการแกชนพกทชองเทยพยว

6. ทนาการประชาสพมพพนธฑใหขความรลขแกชนพกทชองเทยพยวและผลขทยพสนใจ และ

7. เกพบรวบรวมขขอมลลผลหลพงการใชขบรจการจากนพกทชองเทยพยว เพพพอนนาผลมาพพฒนาสถานทยพ

บรจการตชอไปในอนาคต

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 708 / 818



PS65009588 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยวศสนยฑเรทยนรสลตามศาสตรฑพระราชา นนนาตกถนนาผาแดง หมสด 10 

บลานชาตมพมฒนา ตนาบลคลองนลอย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงภลมจทพศนฑและพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวใหขเปปนทยพนชาสนใจ ดถงดลดนพกทชองเทยพยว

สรขางสพพอออนไลนฑเพพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาและคคณคชาวจถยชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกถนจาผาแดง หมลช 10 บขานชาตจพพฒนา

รายละเอทยด : นนจาตกถนจาผาแดง ตพจงอยลช ณ หมลชทยพ 10 บขานชาตจพพฒนา จคดเดชนคพอ มยธารนนจาตก

และเพจงถนจาทยพสวยงามแวดลขอมไปดขวยทรพพยากรปปพ าไมขทยพอคดมสมบลรณฑ สามารถพพฒนาและแระ

ชาสพมพพนธฑเพพพอยกระดพบขถจนมมเปปนแหลชงทชองเทยพยว และแหลชงเรยยนรลขอพนเปปนประโยชนฑตชอ

ประชาชนทพพวไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.คลองนขอย อ.ชพยบครย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.ประสานงานผลขนนาชคมชน กรมอคทยานแหชงชาตจ สพตวฑปปา และพพนธคฑพพช และผลขมยสชวนเกยพยวขของทคก

ภาคสชวน

2.ประชคมระดมความคจดเพพพอยกระดพบนนจาตกถนจาผาแดง เปปนแหลชงทชองเทยพยวประจนาตนาบล

3.พพฒนาเสขนทางและจพดทนาแผนทยพการทชองเทยพยงนนจาตกถนจาผาแดง ปรพบปรคงภลมจทพศนฑ จพดศลนยฑ

เรยยนรลขพรรณไมข ศถกษาระบบนจเวศในถนจา 

4.จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑในสพงคมออนไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 13,000

หนขา 709 / 818



PS65005162 : SRU BCG : การพมฒนาและสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรม วมดคทรทวงศฑธรรมาราม ตนาบล

ปากหมาก อนาเภอไชยา จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาและปรพบปรคงภลมจทพศนฑรอบๆ บรจเวณวพดใหขสวยงามมากยจพงขถจน ปรพบใหขมย จคดนพพงพพก 

จคดเชพคอจน บรจเวณทยพเหพนบรรยากาศทจวเขาไดขสวยงาม เพพพอเปปนจคดใหขนพกทชองเทยพยวไดขถชายรลป

การประชาสพมพพนธฑวพดผชานชชองทางสพพอออนไลนฑ เชชน Google Facebook Instagram 

Youtube และTikTok โดยมยการไหวขพระ ทนาบคญ ชมวจวธรรมชาตจรอบบรจเวณวพด เปปดเสขน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดคยรยวงศฑธรรมารา ตนาบลปากหมาก อนาเภอไชยา จพงหวพดสคราษฎรฑ

ธานย

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการทชองเทยพยว/ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว การพพฒนา/ปรพบ

ปรคงสถานทยพภลมจทพศนฑ บรจเวณวพดใหขสวยงามมากยจพงขถจน ปรพบใหขมย จคดนพพงพพก จคดเชพคอจน จคดรพบ

สชงนพกทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยการสชงเสรจม/ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว การพพฒนา/ปรพบปรคงสถานทยพภลมจทพศนฑ บรจเวณวพด

สวยงามยจพงขถจน ปรพบใหขมยจคดนพพงพพก จคดนพกทชองเทยพยวถชายรลป กลคชมเปปาหมายนพกทชองเทยพยวชาย/

หญจง ทคกวพย ประชาสพมพพนธฑ Online Offine สรขางรายไดขใหขกพบรขานคขาในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 710 / 818



PS65007298 : 1. SRU BCG การจมดการทดองเทททยววมถทเกษตร ตนาบลปฟาเว อนาเภอไชยา จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รลปแบบและแนวทางการจพดการทชองเทยพยววจถยเกษตรใหขไดขมาตรฐานและเปปนทยพรลขจพกในระดพบ

อนาเภอ

ออกแบบเสขนทางและออกแบบการทชองเทยพยววจถยเกษตร โดยเนขนเปปนแหลชงเรยยนรลข และเปปนทยพ

พพกผชอนหยชอนใจของคนในชคมชนและบรจเวณใกลขเคยยง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยววจถยเกษตรบขานปปาเว

รายละเอทยด : ตนาบลปปาเวตพจงอยลชทางทจศเหนพอของอนาเภอไชยาจพงหวพดสคราษฎรฑธานยแบชงการ

ปกครองเปปน6หมลชบขานไดขแกชหมลชทยพ1ปปาเวหมลชทยพ2บขานเหยยยดหมลชทยพ3ทชาหพกหมลชทยพ4เขาพนมแบกหมลช

ทยพ5บขานเดจมเจขาและหมลชทยพ6บขานหขวยไผชสภาพพพจนทยพโดยสชวนใหญชเปปนทยพราบเชจงเขาและเปปนทยพ

ราบลคชมชคมชนตนาบลปปาเวมยศลนยฑเรยยนรลขเศรษฐกจจพอเพยยงบขานหนองผพกหนามและในชคมชนมย

การประกอบอาชยพทางการเกษตรทยพหลากหลายรลปแบบอาทจเชชนการทนาปคปยอจนทรยยฑการทนานา

ปลลกขขาวหอมไชยาการเพาะเชพจอเหพดการเลยจยงผถจงการปลลกผพกปลอดสารพจษเปปนตขนสนาหรพบ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ปปาเว อ.ไชยา จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพจนทยพสชวนใหญชของตนาบลปปาเวมยการปลลกขขาวเปปนจนานวนมากและอาชยพของชาวบขานสชวนใหญชใน

ตนาบลเปปนเกษตรกร,ชาวนาเมพพอลงพพจนทยพสนารวจแลขวพบวชาตนาบลปปาเวยพงไมชมยสถานทยพทชองเทยพยวทยพ

สามารถทนารายไดขใหขกพบชคมชนทางวจศวกรสพงคมเลยไดขพลดคคยกพบชาวบขานเพพพอทนาการพพฒนาทคชง

นาและพพจนทยพวชางเปลชาโดยรอบใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยววจถยเกษตรบขานปปาเวดพงนยจ

- สรขางเครพอขชายชาวบขานในชคมชนเพพพอใหขชาวบขานไดขมยสชวนรชวมในการพพฒนาชคมชนตนเอง และ

ชชวยสรขางรายไดข

- วางแผนงาน ออกแบบ และปรพบปรคงภลมจทพศนฑ จพดซคขมตลาดนพด, แหลชงเรยยนรลข, จคดเชพคอจน, จคดนพพง

พพกฯ

- สชงเสรจมการทชองเทยพยวและแหลชงเรยยนรลข

- ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวทคกชชองทางใหขเปปนทยพรลขจพก

- บนารคงรพกษาสถานทยพอยลชเสมอ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 6,000

หนขา 711 / 818



PS65004009 : Sru.bcg พมฒนาศสนยฑเรทยนรสลนาขลาวหอมไชยา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนากจจกรรมฐานการเรยยนรลข 6 ฐาน

เดจมเปปนกลคชมวจสาหกจจชคมชนอนครพกษฑพพนธคฑขขาวหอมไชยาเปปนศลนยฑเรยยนรลขนาขขาวหอมไชยา

ประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกทพจงออฟไลนฑและออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลลนยฑเรยยนรลขนาขขาวหอมไชยา

รายละเอทยด : เปปนแหลชงเรยยนรลขภลมจปปญญาการปลลกขขาวหอมไชยาซถพงเปปนขขาวทยพมยอพตลพกษณฑ

ประจนาทของถจพนของอนาเภอไชยา โดยมยกจจกรรมการเรยยนรลข  6 ฐาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.โมถชาย อ.ไชยา จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.พพฒนาจากกลคชมวจสาหกจจชคมชนเปปนศลนยฑเรยยนรลขนาขขาวหอมไชยา

2.ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด โดยสรขางฐานกจจกรรมการเรยยนรลข การทนา

นาผชานฐานกจจกรรมทพจง 6 ฐาน

3.ประชาสพมพพนธฑใหขเปปนทยพรลขจพกกพนอยชางแพรชหลาย

4.สรขางอาชยพสรขางรายไดข และเปปนการกระตคขนเศรษฐกจจใหขแกชชาวบขานในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 712 / 818



PS65004967 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลดอนสมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการโฆษณาสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการออกแบบสจนคขาและบรจการ

การใชขเทคโนโลยยชชวยในการจพดการสจนคขาและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โลชพพนนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน

รายละเอทยด : โลชพพนนนจามพนมะพรขาวสกพดเยพน เปปนผลจตภพณฑฑออรฑแกนจคจากมะพรขาว ซถพงเปปน

พพชเศรษฐกจจหลพกของตนาบลดอนสพก และไดขเปปดเปปนศลนยฑกาารเรยยนรลขใหขเขขาชม เพพพอใหขทราบ

ถถงกระบวนการผลจตของผลจตภพณฑฑนพจนๆ โดยคจดคชาใชขจชายคนละ 100 บาท ซถพงผลขเขขารชวม

กจจกรรมสามาถนนากลพบไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 3 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยสงขลานครจนทรฑ

ต.ดอนสพก อ.ดอนสพก จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

กลยคทธฑทางการตลาดปปจจคบพน (4P)

Product

• ผลจตภพณฑฑมยสชวนผสมเปปนวพตถคดจบเฉพาะของทของถจพน

• มยสชวนผสมของหพวเชพจอโลชพพน นนจาหvมกลจพนมะพรขาว นนจามพนมะพรขาวสกพดและนนจาผถจง

Price

• ผลจตภพณฑฑมยราคายชอมเยา ผลขบรจโภคสามารถจพบตของไดข

• ราคาขายปปจจคบพน 

        ปรจมาณ 500 มจลลจลจตร ราคา 159 บาท

Place

• ออฟไลนฑ ไดขแกช จพดจนาหนชาย ณ วจสาหกจจชคมชน และออกบลท

Promotion

• ลดราคาใหขกพบลลกคขาประจนา

• ขยายชชองทางการขายผชานสพพอออนไลนฑ

• ขยายชชองทางการขายผชานสพพอออฟไลนฑ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 713 / 818



PS65009310 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยวของตนาบลคลองพา อนาเภอทดาชนะ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบภลมจทพศนฑใหขโดดเดชนจากเดจม

โซเชยยลมยเดยย

เสรจมสรขางรายไดขใหขแกชแหลชงทชองเทยพยว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวคลองพา

รายละเอทยด : วพดปปาทชาไทจะเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม นนจาตกคลองพาจะเปปนแหลชง

ทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ เราจถงวางแผนในการพพฒนาทพจงสองแหชงใหขเปปนทยพทชองเทยพยวประจนา

ตนาบล โดยการสรขางเพจเพพพอโปรโมทใหขนพกทชองเทยพยวและประชาชนในพพจนทยพใกลขเคยยงไดขทราบ

ถถงแหลชงทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.คลองพา อ.ทชาชนะ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจแหลชงทชองเทยพยว จะแบชงเปปน 2 สถานทยพ ไดขแกช วพดปปาทชาไทและนนจาตกคลองพา ซถพง 2 

สถานทยพนยจมยความแตกตชางกพน วพดปปาทชาไทจะเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม สชวนนนจาตกคลอง

พาจะเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ เราจถงวางแผนในการพพฒนาทพจงสองแหชงใหขเปปนทยพทชอง

เทยพยวประจนาตนาบล โดยการสรขางเพจเพพพอโปรโมทใหขนพกทชองเทยพยวและประชาชนในพพจนทยพใกลขเคยยง

ไดขทราบถถงแหลชงทชองเทยพยวแหลชงใหมช

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 11,700

หนขา 714 / 818



PS65004498 : SRU BCG การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวเชมงนมเวศของตนาบลประสงคฑ อนาเภอทดาชนะ จมงหวมด

สชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การเชจญชวนประชาชนในพพจนทยพ และพพจนทยพใกลขเคยยงตลอดจนชชองทางการประชาสพมพพนธฑ

แหลชงทชองเทยพยวทางออนไลนฑ

การพพฒนาและอนครพกษฑแหลชงทชองเทยพยวอยชางยพพงยพน

การอบรมใหขความรลขประชาชนเกยพยวกพบการพพฒนาและดลแลรพกษาภลมจทพศนฑแบบยพพงยพน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ประสงคฑเมานฑเทน (Prasong Mountain)

รายละเอทยด : จพดทนาปปายสถานทยพทชองเทยพยวรจมเขาประสงคฑ และปปายสถานทยพทชองเทยพยวบชอนนจา

ผคด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ประสงคฑ อ.ทชาชนะ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1. ประชคมวางแผนการดนาเนจนงานในการจพดทนาโครงการ การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงนจเวศ

ของตนาบลประสงคฑ อนาเภอทชาชนะ จพงหวพดสคราษฎรฑธานย

2. สนารวจ เกพบขขอมลลและประสานงานกพบผลขนนาในชคมชนเพพพอชยจเเจงรายละเอยยดในการจพดทนา

โครงการ

3. วางแผนงบประมาณในการจพดทนาโครงการ

4. สรขางนวพตกรรมผชานสพพอออนไลนฑเพพพอเชจญชวนใหขนพกทชองเทยพยวเขขามาใชขบรจการมากยจพงขถจน

5. สรคปโครงการการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงนจเวศของตนาบลประสงคฑ อนาเภอทชาชนะ จพงหวพด

สคราษฎรฑธานย

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 715 / 818



PS65008566 : SRU BCG การพมฒนาแหลดงเทททยว ตนาบลสมอทอง อนาเภอทดาชนะ จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสถานทยพทชองเทยพยว

เพจพมรายไดขเขขาสลชชคมชน

โปรโมทผชานชชองทาง Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สะพานกพลยาณมจตร

รายละเอทยด : สะพานกพลยาณมจตร คพอการพพกผชอนทยพมยธรรมชาตจโอบลขอม มยตขนไมขใหญช ไดข

เหพนวจวทจวทพศนฑของภลเขา อยลชใกลขสถานยรถไฟและไดขชมขบวนรถไฟอยชางใกลขชจด เพลจดเพลจน

ไปกพบดอกไมขตชางๆ ไดขถชายรลปกพบวจวและยพงเหมาะสนาหรพบทคกเพศทคกวพย ไดขนพพงพพกผชอน ชม

บรรยากาศทชามกลางธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.สมอทอง อ.ทชาชนะ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

Customer Segment

- กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคใตข และอาศพยอยลชในชคมชน ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 16 

ปปขถจนไป เหมาะสนาหรพบคนทคกรคชนทยพจะเขขาไปนพพงเยยพยมชมบรรยากาศ พพกผชอนหยชอนใจและทนา

กจจกรรมระหวชางวพนไดข

Customer Relationships 

- มยการตจดตามผลวชามาเทยพยวทยพนยจบรจการเปปนอยชางไรบขาง ขาดตกบกพรชองสชวนไหนไปหรพอเปลชา 

บรรยากาศในการนพพงพพกหรพอทนากจจกรรมเปปนอยชางไรบขาง และนนาผลทยพไดขจากการสอบถามมา

ชชวย review สถานทยพอยกดขวย

Channels 

- จพดการโปรโมทผชาน Facebook 

Value Propositions 

- คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบการบรจการสนาหรพบสถานทยพทชองเทยพยวสะพานกพลยาณมจตรคพอการพพก

ผชอนทยพมยธรรมชาตจโอบลขอม ไดขเหพนวจวทจวทพศนฑของภลเขา ไดขนพพงดลสถานยรถไฟและขบวนรถไฟ

อยชางใกลขชจดอยกดขวย ไดขนพพงชมดอกไมขตชางๆ ไดขถชายรลปกพบวจวและยพงเหมาะสนาหรพบนพกเรยยนนพก

ศถกษา ไดขนพพงทนางาน ไดขนพพงพพกผชอน ชมบรรยากาศทชามกลางธรรมชาตจรอบๆเรยยนรลขวจถยชยวจตภาย

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 60,000

หนขา 716 / 818



PS65003612 : SRU BCG การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑบลานเขาเทพพมทมกษฑ ตนาบลเขาพมง อนาเภอบลาน

ตาขชน จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เปปดบคพเฟปผลไมขตามฤดลกาล

กจจกรรมลชองหชวงยาง

นพพง3ลขอชมบรรยากาศสะพานแขวน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑบขานเขาเทพพจทพกษฑ

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑบขานเขาเทพพจทพกษฑ ทคกวพนเสารฑอาทจตยฑจะมยตลาด

นพดคลองแสงทยพมยแมชคขาขายของหลากหลายแตกตชางกพนไป  นพพงรถซาเลขงถชายรลปสะพาน

แขวนภลเขารลปหพวใจ ชมหรพอชจมสวนผลไมข อาหารพพจนบขานปลอดสารพจษ เดจนปปา หลามขขาว

ปลายอก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.เขาพพง อ.บขานตาขคน จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. จพดตกแตชงสถานทยพ จพดทนามคมถชายรลปเพพพอใหขเปปนทยพนชาสนใจแกชนพกทชองเทยพยว

2.สรขางเพจ Facebook การทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑบขานเขาเทพพจทพกษฑ 

3.ถชายรลปโปรโมทผชานชชองทางเพจ

4.ถชายวยดยโอโปรโมทใน Tiltok

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 717 / 818



PS65006559 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงนมเวศและเชมงสชขภาพ ตนาบลทดาเรชอ อนาเภอบลานนาเดมม 

จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดโครงการอบรมใหขความรลขและสรขางความเขขาใจการอนครพกษฑเชจงนจเวศ

ฟฟจ นฟลแหลชงทชองเทยพยวและจพดทนาเสขนทางศถกษาธรรมชาตจ

ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวผชานสพพอออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แชชออนเซพน กลางปปาพรค บขานเขาพลล

รายละเอทยด : บชอนนจารขอนบขานเขาพลล เปปนบชอนนจารขอนหรพอสระทยพมยการปรพบแตชงจากสภาพเดจม

แลขว ลพกษณะของบชอนนจารขอนปรากฏใหขเหพนเปปนหยชอมวพดอคณหภลมจ นนจารขอน ทยพผจวดจนประมาณ 

56 องศา บางแหชงนนจารขอนเพยยงแคชไหลซถมขถจนมาตามผจวดจน มยคราบหจนปลนตกตะกอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ทชาเรพอ อ.บขานนาเดจม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจการทชองเทยพยวเชจงนจเวศและเชจงสคขภาพ ตนาบลทชาเรพอ อนาเภอบขานนาเดจม จพงหวพด

สคราษฎรฑธานย

- จพดโครงการอบรมใหขความรลขและสรขางความเขขาใจแกชชาวบขานตนาบลทชาเรพอในการอยลชอาศพยรชวม

กพบธรรมชาตจเพพพออนครพกษฑระบบนจเวศ

- ฟฟจ นฟลแหลชงทชองเทยพยวบชอนนจาพครขอนและปรพบภลมจทพศนฑ

- จพดทนาโครงการอนครพกษฑทรพพยากรธรรมชาตจและสจพงแวดลขอมในชคมชน

- จพดทนาเสขนทางศถกษาธรรมชาตจ

- ทนาปปายสพพอความหมายบนเสขนทางการทชองเทยพยวเชจงนจเวศบชอนนจาพครขอน

- และเพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑ ผชานสพพอออนไลนฑ ไดขแกช Facebook Tiktok โดยนนาเสนอ 

เชจญชวนนพกทชองเทยพยว ใหขมาเทยพยวชมธรรมชาตจ

- การทนากจจกรรมสชงเสรจมสคขภาพอยชางถลกหลพกวจชาการและมยคคณภาพมาตรฐาน เชชน การอาบ

นนจาแรชหรพอนนจาพครขอนการฝฝกกายบรจหาร

ทชาฤษยดพดตน

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 718 / 818



PS65011142 : SRU BCG ยกระดมบผลมตภมณฑฑและการทดองเทททยวเชมงเกษตรสสดนมเวศนฑเศรษฐกมจหมชนเวทยนบน

ฐาน ทรมพยากรชชมชน ตนาบลนาใตล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1) แผนทยพนนาทางทองเทยพยวเชจงเกษตร

2) คลมพอทองเทยพยวเชจงเกษตร

3) โบรชพวรทองเทยพยวเชจงเกษตร

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเชจงเกษตรมพงคคดแปลงใหญช

รายละเอทยด : ทางทชองเทยพยวเชจงเกษตรโดยนนาเอาจคดเดชนของพพจนทยพมพงคคดแปลงใหญชซถพงเตพม

ไปดขวยองคฑความรลข ทพศนยยภาพและกจจกรรม เหมาะสนาหรพบแวะซพจอสจนคขาเกษตร ทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑ ใหขอาหารแพะในแปลงมพงคคด โดยไดขรพบการตชอยอกจากการทนาแผนทยพนนาทางทชอง

เทยพยวเชจงเกษตร มยคลชมพอทชองเทยพยวเชจงเกษตรและโบรชพวรฑทชองเทยพยวใหขบรจการ สามารถรพบชม

คลจปสพจนแนะนนาเสขนทางกชอนไปเยยพยมชมภายในสวนและทนากจจกรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.นาใตข อ.บขานนาเดจม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมมพงคคดแปลงใหญชบขานนาเดจม

ออนไลนฑ : ตนาบลนาใตข อ.บขานนาเดจม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ยกระดพบเศรษฐกจจชคมชนดขวยการพพฒนาทชองเทยพยวเชจงเกษตรมพงคคดแปลงใหญชของตนาบลนา

ใตขอนาเภอบขานนาเดจมจพงหวพดสคราษฎรฑธานยโดยการสชงเสรจมความรลขและเทคนจคการดถงดลดลลกคขา

รวมทพจงพพฒนาแผนทยพนนาทางทองเทยพยวเชจงเกษตรคลมพอทองเทยพยวเชจงเกษตรและโบรชพวรฑทชอง

เทยพยวในขพจนตอนการประชาสพมพพนธฑผชานเพจตนาบลนาใตข อ.บขานนาเดจม

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 719 / 818



PS65008551 : SRU BCG การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชนเชมงสชขภาพบบงนาพรลาว ตนาบลนนนาพช  อนาเภอ

บลานนาสาร จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑทาง facebook

ปรพบปรคงภลมจทพศนฑ

อบรมเชจงปฏจบพตจการเกยพยวกพบการอนครพกษฑสจพงแวดลขอม

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพบถงนาพรขาว

รายละเอทยด : การปรพบปรคงภลมจทพศนฑ และการจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวเชจง

สคขภาพบถงนาพรขาวใหขมยความนชาสนใจและดถงดลดผลขคนในชคมชนและบรจเวณใกลขเคยยงมาใชข

บรจการเพพพอออกกนาลพงกายหรพอพพกผชอนหยชอนใจเพจพมมากขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.นนจาพค  อ.บขานนาสาร จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

บถงนาพรขาวเปปนสวนสาธารณะและเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงสคขภาพของตนาบลนนจาพคทยพไดขมยการ

พพฒนาอยชางตชอเนพพอง ซถพงทางวจศวกรสพงคมไดขมยแผนพพฒนาเพจพมเตจมดพงนยจ

- ปรพบปรคงภลมจทพศนฑโดยรอบของบถงนาพรขาว เชชน ปลลกตขนไมข ซชอมแซมอคปกรณฑออกกนาลพงกาย 

ตพดหญขา

- จพดกจจกรรมสชงเสรจมสคขภาพการออกกนาลพงกายภายในตนาบล 

- สรขางจคดเชพคอจน จคดถชายรลปแกชผลขคนทยพมาออกกนาลพงกายเพพพอเพจพมแรงดถงดลด เพจพมความสวยงาม 

- จพดแตชงเพจพมตขนไมขเพพพอความรชมรพพน

- สรขางสพพอประชาสพมพพนธฑ เพพพอใหขผลขคนบรจเวณใกลขเคยยงไดขมาออกกนาลพงกาย พพกผชอนหยชอนใจ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 720 / 818



PS65006593 : SRU BCG โครงการพมฒนาพชนนทททแหลดงทดองเทททยวนนนาตกเหมชองทวด ตนาบลเพมทมพสนทรมพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผนทยพการทชองเทยพยวชคมชน

ปปายบอกเสขนทางการทชองเทยพยว

คลชมพอการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตกเหมพองทวด

รายละเอทยด : นนจาตกเหมพองทวด เปปนนนจาตกทยพรลขจพกกพนแพรชหลายในเขตอนาเภอบขานนาสาร มย 7 

ชพจน ชพจนสลงสคดสลงประมาณ 20 เมตร บรจเวณ นนจาตกรชมรพพนมยแอชงนนจาสวยงาม ตพจงอยลชในทของทยพ

บขานเหมพองทวด หมลชทยพ 1 ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ อนาเภอบขานนาสาร หชางจากจพงหวพดสคราษฎรฑธานย 

45 กจโลเมตร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.เพจพมพลนทรพพยฑ อ.บขานนาสาร จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T-SRU-Permpoontrap

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

SRU BCG โครงการพพฒนาพพจนทยพแหลชงทชองเทยพยวนนจาตกเหมพองทวด ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ เปปน

เครพพองมพอสรขางความเขขมแขพงขององคฑกรชาวบขานในการจพดการทรพพยากรธรรมชาตจ

โดยกระบวนการมยสชวนรชวมของคนในชคมชน ใหขมยสชวนรชวมในการกนาหนดทจศทางการพพฒนาการ

ทชองเทยพยวจากตขนทคนทยพมยอยลชในชคมชนอยชางหลากหลายทพจง ธรรมชาตจ ประวพตจศาสตรฑ วพฒนธรรม

ประเพณย วจถยชยวจต และการอนครพกษฑ การใหขคนในชคมชนมยสชวนรชวมในการบรจหารจพดการ ไดขรพบ

ประโยชนฑ และรชวมแกขไขปปญหาทยพมาจากการทชองเทยพยวนพจน ดพงนพจนหากสชงเสรจมใหขชคมชนมยมยการ

บรจหารจพดการการทชองเทยพยวทยพดย การทชองเทยพยวโดยชคมชนจะทนาใหขเกจดการจขางงานในชคมชน และ

เกจดการกระจายรายไดข

สลชชคมชน ลดปปญหาการอพยพยขายถจพน เนพพองจากมยตลาดรองรพบผลจตผลการเกษตรในชคมชน กชอ

ใหขเกจดอคตสาหกรรม

ในครพวเรพอน เชชน การจนาหนชายสจนคขาผลจตผลการเกษตรทยพชคมชนเพาะปลลก การจนาหนชาย

ผลจตภพณฑฑชคมชนทของถจพน เกจดการกระจายรายไดข โดยการทชองเทยพยวอยชางครบวงจร และ

สามารถขยายมาสลชการพพฒนาเครพอขชายชคมชนเชจงสรขางสรรคฑทยพมคชงใหขชคมชนดนาเนจน ชยวจตตาม

หลพกการพถพงพาตนเองไดข

Business model canvas 

1. พพนธมจตรหลพก 

 องคฑการบรจหารสชวนตนาบล อคทยานแหชงชาตจ เกษตรกรสวนผลไมข รขานคขาปลยก รขานอาหาร 

สถานทยพทชองเทยพยว ทยพพพก

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 721 / 818



PS65007148 : SRU BCG โครงการสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑสมทงแวดลลอมชชมชน ณ คดายลสกเสชอ บดอนนนา

รลอน ตนาบลเพมทมพสนทรมพยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แผนทยพการทชองเทยพยวชคมชน

ปปายบอกเสขนทางการทชองเทยพยว

ผลจตภพณฑฑสมคนไพรอาบนนา ขรขอน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คชายลลกเสพอ บชอนนจารขอน

รายละเอทยด : “คชายลลกเสพอ บชอนนจารขอน” ตพจงอยลชหมลชทยพ5 ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ อนาเภอบขานนาสาร 

จพงหวพดสคราษฎรฑธานย เนพจอทยพประมาณ 64 ไรช มยหของนนจาใหขบรจการแกชผลขทยพตของการอาบนนจารขอน มย

บชอนนจาพครขอนขนาดใหญช มยภลเขารขอมรอบ ตขนไมข นขอยใหญช และเปปนธรรมชาตจทยพสวยงาม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.เพจพมพลนทรพพยฑ อ.บขานนาสาร จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T-SRU-Permpoontrap

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

“คชายลลกเสพอ บชอนนจารขอน” ตพจงอยลชหมลชทยพ5 ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ อนาเภอบขานนาสาร จพงหวพดสคราษฎรฑ

ธานย เนพจอทยพประมาณ 64 ไรช มยหของนนจาใหขบรจการแกชผลขทยพตของการอาบนนจารขอน มยบชอนนจาพครขอนขนาด

ใหญช มยภลเขารขอมรอบ ตขนไมขนขอยใหญช เปปนธรรมชาตจทยพสวยงาม อากาศเยพนสบายเหมาะแกชการ

พพกผชอนหยชอนใจ ซถพงในแตชละปปจะมยกจจกรรมจากทางภาครพฐและภาคเอกชน ใชขเปปนสถานทยพใน

การจพดกจจกรรมตชางๆ พพจนทยพโดยรอบตจดกพบลนาคลองฉวาง การเดจนทางสะดวกสบาย ซถพงอยลชไมช

ไกลจากจคดชคมชน 

      ทยมวจศวกรสพงคม ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ ลงพพจนทยพสนารวจบรจบทสถานทยพตชางๆในชคมชนรชวมกพบ

ทางภาครพฐ ซถพงไดขมาในภายใตขโครงการ “SRU BCG โครงการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

สจพงเเวดลขอมชคมชน ณ คชายลลกเสพอ บชอนนจารขอน ตนาบลเพจพมพลนทรพพยฑ” 

      Business model canvas 

1. พพนธมจตรหลพก (key partner)

เกษตรกร สวนผลไมข เงาะ ทคเรยยน รขานคขาปลยก รขานอาหาร สถานทยพทชองเทยพยว (เชพพอมโยง) การขน

สชง 

2. กจจกรรมหลพก (key Activities)

แนะนนาการทชองเทยพยว ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว นนาเทยพยว

3. ทรพพยากรหลพก (key resources)

บคคลลากรดขานการนนาเทยพยว บคคลากรดขานการตลาด

4. การเพจพมคคณคชา (value propositions)

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 722 / 818



PS65008431 : SRU BCG สดงเสรมมและพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชนตนาบลลนาพสน อนาเภอบลานนาสาร จมงหวมด

สชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาสพพอประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว เผยแพรชผชานแฟลตฟอรฑมออนไลนฑ

ใชขสพพอออนไลนฑเพจพมโอกาสทางการสรขางรายไดข

การพพฒนาและบนารคงรพกษาสถานทยพทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยว with me ทยพลนาพลน

รายละเอทยด : มย 2 กจจกรรม คพอ1. การพพฒนาและบนารคงรพกษาสถานทยพทชองเทยพยวภายในชคมชน 

2. การประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน โดยการจพดทนาวจดยโอประชา

สพมพพนธฑผชานแพลตฟอรฑมตชาง ๆ ทพจง Facebook Tiktok และ Youtube เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ลนาพลน อ.บขานนาสาร จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจยถดหลพกตาม PDCA 

1. วางแผน (Plan) การดนาเนจนงานรชวมกพบเครพอขชายภายในชคมชนใหขสอดคลของกพบความตของการ

และตรงกพบวพตถคประสงคฑทยพวางไวขโดยยถดหลพก BCG 

2. ลงมพอ (Do) จพดทนากจจกรรมทยพเปปนการพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวภายในชคมชน รวมถถงสรขางแพ

ลตฟอรฑมทยพจะนนาไปใชขในการประชาสพมพพนธฑ และการชชวยบนารคงรพกษาพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวทยพมย

อยลชใหขนชาสนใจมากยจพงขถจน

3. ประเมจนผล (Check) ทยพไดขโดยการวพดจากยอดคชาเขขาบรจการของสถานทยพทชองเทยพยว พรขอมทพจง

สรคปผลการดนาเนจนงาน 

4. สรคปผลปปญหาและอคปสรรค (Act) ในการดนาเนจนงาน พรขอมทพจงหาวจธยแกขไขตชอไปเพพพอสรขาง

ความยพพงยพนตชอไป

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 723 / 818



PS65009010 : SRU BCG  โครงการพมฒนาแหลดงทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑ ตนาบลพนม อนาเภอพนม จมงหวมด

สชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพพพอใหขความรลข ความตระหนพกและสรขางจจตสนานถกในการจพดการทรพพยากรธรรมชาตจและสจพง

แวดลขอมทของถจพน พพจนทยพตนาบลพนม

เพพพอขพบเคลพพอนกลคชมผลขนนาและเยาวชนรพกษฑสจพงแวดลขอม พพจนทยพตนาบลพนม

เพพพอสชงเสรจมอนครพกษฑสจพงแวดลขอมและการทชองเทยพยว

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

รายละเอทยด : วพดพนมเปปนสถานทยพสนาคพญ ทยพดถงดลดความสนใจของผลขคนใหขเขขามาทนาบคญและ

ทชองเทยพยว และเปปนแหลชงอนครพกษฑพพนธฑปลา   ในแหลชงนนจาธรรมชาตจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.พนม อ.พนม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.ประชคมวางแผนการดนาเนจนงาน

2.ลงพพจนทยพเกพบขขอมลลในทของถจพน

3.นนาขขอมลลมาวจเคราะหฑ

4.วางแผนในการยกระดพบแหลชงทชองเทยพยว

5.ลงพพจนทยพปรพบปรคงแหลชงทชองเทยพยว ใหขมยความนชาสนใจ

6.มยการประชาสพมพพนธฑผชานสพพอออนไลนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 500

หนขา 724 / 818



PS65005248 : SRU BCG ยกระดมบและสดงเสรมมการทดองเทททยวในชชมชน ตนาบลพมงกาญจนฑ อนาเภอพนม จมงหวมด

สชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาออกแบบใหขสถานทยพมยความนชาสนใจ

สรขางจคด Check in ในชคมชนและการปปกหมคดในระบบ CBD (Community Big Data)

การประชาสพมพพนธฑและสชงเสรจมการทชองเทยพยวผชานชชองทางทยพหลากหลาย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานทยพทชองเทยพยววพงหพวกา

รายละเอทยด : มยการสชงเสรจมและพพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวในชคมชนเชจงสรขางสรรคฑ และเปปน

มจตรตชอสจพงแวดลขอม ซถพงสชงผลตชอสคขภาพทยพดยของคนในชคมชน และยพงเปปนการสชงเสรจมการ

ทชองเทยพยวเมพองรอง เพพพอลดการกระจคกตพวของนพกทชองเทยพยวเมพองหลพก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.พพงกาญจนฑ อ.พนม จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

แผนธครกจจการพพฒนาภลมจทพศนฑและสจพงแวดลขอมสถานทยพทชองเทยพยววพงหพวกา และการประชาสพมพพนธฑ

และสชงเสรจมการทชองเทยพยว มยการวจเคราะหฑความตของการของชคมชน มาใชขในการวางแผนเพพพอ

พพฒนาสถานทยพทชองเทยพยวใหขตอบสนองตชอความตของการ เชชน มยจคดเชพคอจน มยจคดออกกนาลพงกาย 

เนขนการประชาสพมพพนธฑขขอมลลทยพเปปนประโยชนฑเพพพอใหขผลขทยพจะเขขามาทชองเทยพยวมยขขอมลลเพยยงพอใน

การตพดสจนใจ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 725 / 818



PS65005406 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยวตนาบลบางสวรรคฑ อนาเภอพระแสง จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

บรจการชชวยเหลพอดลแลกรณยฉคกเฉจนแกชนพกทชองเทยพยว

จคดสแกนขยะ

แหลชงเรยยนรลขสมคนไพร

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวอชางนนจาผคด

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยวอชางนนจาผคด เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ ทยพไดขรพบความ

นจยมของตนาบลบางสวรรคฑด สามารถทนากจจกรรมเลชนนนจา พายเรพอชมจคดชมวจว รวมทพจงเปปน

แหลชงเรยยนรลขสมคนไพรทของถจพนสนาหรพบผลขทยพสนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บางสวรรคฑ อ.พระแสง จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สถานทยพทชองเทยพยวอชางนนจาผคด หมลชทยพ 13 ตนาบลบางสวรรคฑ อนาเภอพระแสง จพงหวพด

สคราษฎรฑธานย

ออนไลนฑ : ทยพนยพ"อชางนนจาผคด"

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การสชงเสรจมสถานทยพทชองเทยพยวอชางนนจาผคด จพดใหขมยการปรพบปรคงภลมจทพศนฑและยกระดพบเปปนแหลชง

เรยยนรลขสมคนไพรพพจนบขาน  โดยการจพดเปปนสวนหยชอม  เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวทยพมาทชองเทยพยวอชางนนจา

ผคด ไดขเรยยนรลขสมคนไพรพพจนบขาน และสรรพคคณสมคนไพรชนจดนพจนๆ เปปนการเพจพมความรลขใหขกพบนพก

ทชองเทยพยว และประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยวอชางนนจาผคดโดยผชานชชองทางออนไลนฑ 

FACEBOOK  เพจ U2T FOR BCG ตนาบลบางสวรรคฑ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 726 / 818



PS65010536 : SRU BCG โครงการปรมบภสมมทมศนฑปฟาหลวยแมดชทเพชทอเสรมมสรลางรายไดลผดานการทดองเทททยวชชมชน

เชมงบสรณาการ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขมพอถพอ/กลของถชายรลปในการเกพบขขอมลลเเละเกพบภาพ

ใชขชชองทาง online ในการโปรโมทใหขคนรลขสถานทยพทชองเทยพยงมากขถจน

ใชขระบบเทคโนโลยยในการเเจขงขขอมลลขชาวสารในโลกอจนเตอรฑเนพต

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปปาหขวยแมชชยวจปปสสนา

รายละเอทยด : สถานทยพปฏจบพตจธรรม มยปปาตขนนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.สจนปคน อ.พระแสง จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

(1. เปปาหมายการทชองเทยพยว หนถพง : เพพพอสรขางการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑดขวยศาสนา วพฒนธรรม 

และวจถยชยวจตของชคมชน /สอง : เพพพอสรขางบลรณาการการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ศาสนา และ

ภลมจปปญญาของชคมชน /สาม: เพพพอสรขางรายไดขใหขชคมชนจากทคนทางวพฒนธรรม ศาสนา และ

ภลมจปปญญาของชคมชน 

(2. ชพพอผลจตภพณฑฑ : การทชองเทยพยวเชจงบลรณาการปปาหขวยแมชชยวจปปสสนา 

(3. รายละเอยยดผลจตภพณฑฑ : สถานทยพทชองเทยพยวโดยทคนทางวพฒนธรรมของชคมชน

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 727 / 818



PS65005782 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลดงทดองเทททยวอดางเกวบนนนาบลานปปก ตนาบลบางงอน อนาเภอ

พชนพมน จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑ

เกพบเงจนคชาตพจวตกปลาโดยใชขคจวอารฑโคขดแทนการชนาระเงจนดขวยเงจนสด

ใชขรถไถในการพรวนดจนเพพพอปลลกตขนไมขคลคมหนขาดจน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวอชางเกพบนนจาบขานปฝก

รายละเอทยด : แหลชงทชองเทยพยวอชางเกพบนนจาบขานปฝกเปปดตกปลาในอชางเกพบนนจาสรขางรายไดขใหขกพบ

ชคมชน อยกทพจงเปปนสวนสาธารณะทยพเหมาะสนาหรพบการพพกผชอนและออกกนาลพงกาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บางงอน อ.พคนพจน จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ปรพบทพศนยยภาพโดยรอบอชางเกพบนนจาบขานปฝก ซชอมแซมและตกแตชงศาลารจมนนจา ปลลกหญขาคคมหนขา

ดจน สรขางจคดเชพคอจน ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวผชานเพจเฟซบคบก ปลชอยพพนธคฑปลาทดแทนใน

อชางเกพบนนจาเพพพอเปปดตกปลา สรขางรายไดขใหขชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 728 / 818



PS65007504 : SRU BCG  พมฒนาแหลดงทดองเทททยวสระนนนาหนองโด หมสด 3 ตนาบลบางมะเดชทอ อนาเภอพชนพมน 

จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : SRU BCG พพฒนาแหลชงทชองเทยพยวสระนนจาหนองโด หมลช 3 ตนาบลบาง

มะเดพพอ อนาเภอพคนพจน จพงหวพดสคราษฎรฑธานย

รายละเอทยด : สระนนจาหนองโด หมลช 3 ตนาบลบางมะเดพพอ เปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพรลขจพกเฉพาะใน

กลคชมนพกตกปลา ทางวจศวกรสพงคมมยแนวคจดทยพจะประชาสพมพพนธฑผชานสพพอ online และปรพบภลมจ

ทพศนฑตขอนรพบนพกทชองเทยพยว พพฒนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยรลขจพกในกลคชมคนทพพวไปอยชางกวขาง

ขวาง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บางมะเดพพอ อ.พคนพจน จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สระนนจาหนองโด หมลช 3 ตนาบลบางมะเดพพอ เปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพรลขจพกเฉพาะในกลคชมนพกตกปลา ทาง

วจศวกรสพงคมมยแนวคจดทยพจะประชาสพมพพนธฑผชานสพพอ online และปรพบภลมจทพศนฑตขอนรพบนพกทชองเทยพยว 

พพฒนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพรลขจพกในกลคชมคนทพพวไปอยชางกวขางขวางเพพพอสงเสรจมรายไดขใหขกพบ

หมลชบขานหมลชทยพ 3 ตนาบลบางมะเดพพอ และยพงสามารถเปปดโอกาสใหขสมาชจกในตนาบลทยพตของการใชข

สถานทยพในการแคมปฟปปจ ง โดยแผนในการจพดทนามยดพงนยจ 

1. การจพดทนา PR ประชาสพมพพนธฑผชานสพพอ online คพอ การจพดทนาวจดจโอและภาพเคลพพอนไหวโปรโม

ทสถานทยพทชองเทยพยวสระนนจาหนองโด ใหขมยความนชาสนใจ และโชวฑจคดเดชนของสถานทยพทชองเทยพยว และ

จะมยการจพดกจจกกรรม "หนองโด fshing" ตามทยพมยการจพดกจจกรรมเดจมของหมลชบขาน 

2. การปรพบภลมจทพศนฑสระนนจาหนองโด คพอ การทนาความสะอาดและทาสยใหมชในบางจคดทยพเปปนจคดเดชน

ในการชมสถานทยพและจพดกจจกรรม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 729 / 818



PS65008946 : SRU BCG ยกระดมบการทดองเทททยววมสาหกมจชชมชนกลชดมทดองเทททยวโดยชชมชนลทเลวด CBT Leeled

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมในการดนาเนจนงาน เปปนการเปลยพยนแนวทางหรพอวจธยการการใหขบรจการในรลปแบบทยพ

แตกตชางออกไปจากเดจม

นวพตกรรมกระบวนการ พพฒนาแนวทางวจธยผลจตสจนคขาและบรจการใหขมยรลปแบบใหมชทยพทพนสมพย

มากขถจน ลดขพจนตอนกระบวนการผลจตใหขรวดเรพวมากขถจน เพพพอประหยพดตขนทคนและเวลา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปลากดทะเลทรงเครพพอง

รายละเอทยด : เสจรฑฟพรขอมความเผพดรขอนจากเครพพองแกง เครพพองสมคนไพร ทยพมากพบความหอม

จากการยชางดขวยพดมะพรขาว ผสานรสชาตจสมคนไพร ใบพาโหม ตะไครข ใบมะกรลด พรขอมเสจรฑฟ

ความอรชอยถถงบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ลยเลพด อ.พคนพจน จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ผลจตภพณฑฑทนาการตลาด 2 รลปแบบ คพอ Online ผชานชชองทาง Facebook TikTok ขายใน 

Shopee ลจจงกฑ https://bit.ly/3DLeGvz สชวน Offine ใหขวจศวกรสพงคมตนาบลลยเลพดทนาหนขาทยพเปปน 

Salesman พรขอมวาง จนาหนชายทยพรขานขายของฝาก สนาหรพบการยกระดพบการทชองเทยพยวชคมชนลย

เลพด ทนาการตลาดผชาน Platform Online และ Social Media ลจจงกฑ 

https://www.youtube.com/watch?v=VUN7W8Nlq1 เปปนตขน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 60,000

หนขา 730 / 818



PS65004751 : SRU BCG สดงเสรมมเเละพมฒนาเเหลดงทดองเทททยวเชมงอนชรมกษฑ ตนาบลคลองฉนาก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขสพพอสรขางสรรคฑในการใหขความรลขกพบนพกทชองเทยพยว

ใชขเทคโนโลยยดจจจทพลในการประชาพพนธฑ

ระดมความคจดในการปรพบภลมจทพศนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวเยยพยมชมเชจงวพฒธรรมสจพงศพกดจดสจทธจดวพดเเหลมทอง

รายละเอทยด : ทชองเทยพยวเยยพยมชมเชจงวพฒธรรมเเละสพกการะสจพงศพกดจดสจทธจจดประจนาวพด โดย

ประกอบดขวย หลวงพชอเเบน(พระครลแบน ธมฺมรโต),พระบรมสารยรจกธาตค ,นนา ขมพนตนาราพชอทชาน

เเบน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.คลองฉนาก อ.เมพองสคราษฎรฑธานย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

1.กลคชมลลกคขา (costomer segments)

กลคชมเปปาหมาย คพอ นพกทชองเทยพยวทยพชพพนชอบการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑธรรมชาตจ และการ

สพมผพสวพฒนธรรมวจถยชยวจตของคนในชคมชน กลคชมลลกคขาประเภทวพยรคชน วพยผลขใหญช วพยสลงอายค และนพก

ทชองเทยพยวตชางชาตจ

2. ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา (Customer Relationships)

การสรขางความสพมพพนธฑกพบกลคชมเปปาหมายมยดพงนยจ

- การตจดตชอสพพอสารกพบนพกทชองเทยพยว เพพพอรองรพบความตของการของกลคชมลลกคขาตามเปปาหมาย

ตลอด 24 ชพพวโมง 

- ความสพพอสพตยฑตชอตนเอง นพกทชองเทยพยว และการบรจการทยพดย สรขางความประทพบใจ

- สรขางจคดสแกนคจวอารฑโคขด เพพพอรพบฟปงความคจดเหพน ขขอเสนอแนะ จากการใชขบรจการของนพก

ทชองเทยพยว และพพฒนาจคดทชองเทยพยวตชอไป

3.ชชองทางการเขขาถถง (Channels)

- สพพอสารกพบลลกคขาผชานทาง social media facebook page และการ โปรโมทโฆษณา  ซถพง

เปปนชชองทางทยพสามรารถตจดตชอกพบนพกทชองเทยพยวไดขโดยตรง

4.คคณคชาสจนคขาหรพอบรจการ (Value Propositions)

สชงเสรจมยกระดพบการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑแบบวจถยชาวบขาน สรขางจคดเชพคอจนแหลชงใหมชใหขชคมชน 

และชาวบขานมยรายไดขจากนพกทชองเทยพยวมาเทยพยวสพมผพสในชคมชน มยการจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑของ

ชคมชน และวพตถคมงคลประจนาวพด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 18,000

หนขา 731 / 818



PS65005199 : SRU BCG พมฒนายกระดมบแหลดงทดองเทททยวชชมชน ตนาบลบางไทร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางสพพอประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ เชชน Facebook

Line

TikTok เปปนตขน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวเชจงสคขภาพ (นวดแผนไทย แพทยฑแผนไทย)

รายละเอทยด : ระบบบรจการสคขภาพ ผสมผสานการแพทยฑแผนไทย- ใหขบรจการตรวจรพกษา

โดยแพทยฑแผนไทย- นวดรพกษาอาการ ปวดเอว ปวดหลพง ปวดเขชา นวดกดจคดฝปาเทขา ฯ- นวด

ประคบสมคนไพรเพพพอฟฟจ นฟลสมรรถภาพ โรคอพมพฤกษฑ อพมพาต- การดลแลมารดาตพจงครรภฑ 

และหลพงคลอด- ใหขคนาปรถกษาเรพพองสมคนไพร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บางไทร อ.เมพองสคราษฎรฑธานย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บางไทรอโรคยา  ตนาบลบางไทร

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

%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E

0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B2-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E

0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3-

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E

1. ยกระดพบการประชาสพมพพนธฑ โดยการเพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑ เขขาถถงกลคชมเปปาหมาย

มากขถจน

ในรลปแบบออฟไลนฑ เชชน จพดทนาแผชนปปายประชาสพมพพนธฑขนาดใหญชบรจเวณทางเขขาใหขเหพนไดขชพด 

เปปนตขน

และออนไลนฑ เชชน การประชาสพมพพนธฑเชจญชวนผชาน Social (Facebook,Line,Tiktok) เปปนตขน

2. สชงเสรจมดขานการตลาด ในรลปแบบตชาง ๆ ทยพชชวยเพจพมจนานวนผลขใชขบรจการในการทชองเทยพยวเชจง

สคขภาพ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 26,400

หนขา 732 / 818



PS65003981 : เสลนทางการทดองเทททยว SUP Board @Bang Bai Mai

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขดขานโปรแกรมการทชองเทยพยว

องคฑความรลขความปลอดภพยทางนนจา

องคฑความรลขการเลชนซพบบอรฑดอยชางถลกตของและปลอดภพย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : SUP BOARD @BANG BAIMAI

รายละเอทยด : เปปนบรจการเชชาSUP Board / แพพคเกจ โดยพายซพบบอรฑด ชมวจถยคนในบาง และ

ไฮไลทฑสนาคพญในชคมชน เชชน ชมอคโมงคฑจาก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บางใบไมข อ.เมพองสคราษฎรฑธานย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตลาดนนจาประชารพฐบางใบไมข

ออนไลนฑ : ตนาบลบางใบไมข

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.เลพอกธครกจจ

- สรขางกจจกรรมการทชองเทยพยววจธยชคมชนแบบใหมชทยพเปปนกจจกรรมระยะสพจนและระยะยาว

- ดถงดลดนพกทชองเทยพยวตชางถจพนและตชางชาตจใหขเขขามาในชคมชน ทนาใหขเกจดเงจนหมคนเวยยนและรายไดข

เพจพมขถจน 10%

2.รวบรวมขขอมลล

- ลงพพจนทยพสนารวจ ไกดฑชคมชน และสอบถามผลขนนาชคมชนในชคมชนตนาบลบางใบไมข

3.วจเคราะหฑตลาด วจเคราะหฑธครกจจ

- นพกทชองเทยพยวตชางถจพนและตชางชาตจ

- นพกเรยยน/นพกศถกษา

- ทพวรฑ

- ผลขทยพชพพนชอบกจจกรรมทางนนจา (SUP Board)

4.ชชองทางการขาย

- ออนไลนฑ/ออฟไลนฑ เปปนการสพพอสาร/โปรโมทผชาน Social Media เชชน Line Facebook 

TikTok และ Youtube

5.แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ

- เพจพมกจจกรรมการทชองเทยพยววจถยชคมชนแบบใหมช 

- ดถงดลดนพกทชองเทยพยวเขขาสลชชคมชน 

- เขยยนเสขนทางการทชองเทยพยว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 1,800

หนขา 733 / 818



PS65006322 : SRU BCG การพมฒนาแหลดงทดองเทททยวชชมชนเชมงนมเวศตนาบลตะกชกใตล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว ทชานนจาสจ.

ตลาดนพดวจถยชคมชนทชานนจาสจ.

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตลาดนพดวจถยชคมชนทชานนจาสจ.

รายละเอทยด : ใหขบรจการเเละเชชาอคปกรณฑกจจกรรมนพนทนาการทางนนจา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ตะกคกใตข อ.วจภาวดย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

- การประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยว ทชานนจาสจ.

1. ประชาสพมพพนธฑสถานทยพทชองเทยพยว และกจจกรรมตชาง ๆ ผชานระบบออนไลนฑ  บนเพจเฟซบคบก

ตนาบล 

- ตลาดนพดวจถยชคมชนทชานนจาสจ.

1. จพดใหขมยตลาดนพดพจเศษบรจเวณทชานนจาสจ. โดยจพดขถจนเดพอนละหนถพงครพจง ในวพนหยคดราชการ

2. นนาสจนคขา ผลจตภพณฑฑ ผลผลจตทางการเกษตร ในพพจนทยพตนาบลตะกคกใตข และตนาบลตะกคกเหนพอมา

จพดจนาหนชาย

3. ประชาสพมพพนธฑตลาด บนเพจเฟซบคบกตนาบล เพจเฟซบคบกอนาเภอ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 734 / 818



PS65003915 : SRU BCG พมฒนาและยกระดมบแหลดงทดองเทททยวอชทยานแหดงชาตมแกดงกรชง ตนาบลตะกชกเหนชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การจองผชานเวพบไซตฑ

ระบบโอนเงจนโดยโปรแกรมระบบหลพงบขาน

สรขางเพจ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยวและสชงเสรจมการตลาดสถานทยพจคดชมวจวในพพจนทยพ

อคทยานแกชงกรคง-

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.ตะกคกเหนพอ อ.วจภาวดย จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เปปนการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกมากยจพงขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 735 / 818



PS65004907 :  SRU BCG ยกระดมบและสดงเสรมมการทดองเทททยวชชมชน ตนาบลบลานสลอง  อนาเภอเวทยงสระ  จมงหวมด

สชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สรขาง QR code บอกพจกพดตนาแหนชงของศลนยฑการเรยยนรลขโคกหนองนาโมเดล บขานสวนนาตา

วพสดจด

ใชขนวพตกรรมเทคโนโลยยผชานศลนยฑออนไลนฑโดยแอปพลจเคชพน Facebook

ออกแบบโลโกขใหขกพบศลนยฑการเรยยนรลขโคกหนองนาโมเดล บขานสวนนาตาวพสดจด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑการเรยยนรลขโคกหนองนาโมเดล บขานสวนนาตาวพสดจด

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑ: 1.ปคปยหมพกชยวภาพ                2.ปลาดคกแดดเดยยว              3.ขขาวสาร

เวลาเปปด-ปปด: 08:30-16:00 น.ประเภท: ศลนยฑการเรยยนรลข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.บขานสของ อ.เวยยงสระ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.รวมกลคชมประชคมทยมเพพพอวางแผนการพพฒนาแผนธครกจจในสชวนของการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

ภลมจปปญญาทของถจพน

2.ลงพพจนทยพเกพบขขอมลลจากผลขดลแลศลนยฑการเรยยนรลข นาย รพงสจต ภจรมยฑ

3.สชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑภลมจปปญญาทของถจพน

   3.1สชงเสรจมสจนคขาในศลนยฑการเรยยนรลขโคกหนองนาโมเดล เชชน ปคปยหมพกชยวภาพ ปลาดคกแดด

เดยยว เปปนตขน

4.ออกแบบโลโกขใหขกพบศลนยฑการเรยยนรลข

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 736 / 818



PS65008220 : SRU BCG สดงเสรมมการทดองเทททยว ตนาบลเวทยงสระ อนาเภอเวทยงสระ จมงหวมดสชราษฎรฑธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงภลมจทพศนฑในพพจนทยพวพดเวยยงสระ

จพดทนาประชาสพมพพนธฑ โปรโมทการทชองเทยพยว

จพดทนาสพพอวจดยโอแนะนนาการทชองเทยพยววพดเวยยงสระ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดเวยยงสระ

รายละเอทยด : สรขางสพพอวจดยโอในการนนาเสนอประวพตจศาสตรฑ เพพพอใหขผลขคนไดขเรยยนรลขประวพตจ

ศาสตรฑความเปปนมาเมพองโบราณเวยยงสระ ในการพพฒนาตนาบลเวยยงสระใหขเปปนทยพรลขจพกเพจพม

มากยจพงขถจน  เพพพอสรขางแรงบพนดาลใจ การแลกเปลยพยนประเพณยและวพฒนธรรมความเปปนอยลช

ของคนในชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสคราษฎรฑธานย

ต.เวยยงสระ อ.เวยยงสระ จ.สคราษฎรฑธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : -

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การจพดทนาสพพอวยดยโอ แนะนนาการทชองเทยพยววพดเวยยงสระ ตนาบลเวยยงสระ อนาเภอเวยยงสระ จพงหวพด

สคราษฎรฑธานย เปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม และวจถยชยวจตของคนในชคมชน ตนาบล

เวยยงสระ ซถพงเปปนการสชงเสรจมการทชองเทยพยวแบบยพพงยพน ในรลปแบบหนถพงของการทชองเทยพยวเชจง

ประวพตจศาสตรฑ วพฒนธรรม วจถยชยวจตคนในชคมชน และเรยยนรลขประวพตจศาสตรฑความเปปนมาของวพด

เวยยงสระ ซถพงเปปนการสชงเสรจมและพพฒนาใหขวพดเวยยงสระเปปนทยพรลขจพกเพจพมมากยจพงขถจน จากการประชา

สพมพพนธฑ การจพดทนาวยดยโอแนะนนาวพดเวยยงสระ ผชานทางสพพอโซเซยยล facebook page ของตนาบล

เวยยงสระ เพพพอสชงเสรจมใหขเกจดการพพฒนาดขานการใชขทรพพยากรในชคมชนใหขเกจดประโยชนฑ อยชาง

มพพนคงและยพพงยพนอยลชคลชกพบชคมชนและเปปนการพพฒนาคคณภาพชยวจตของคนในชคมชน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 737 / 818



PS65004681 : โครงการจมดทนาโปรแกรมการทดองเทททยว และการประชาสมมพมนธฑการทดองเทททยวชชมชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการผลจตสพพอเพพพอการประชาสพมพพนธฑผลจตภพณฑฑทางการทชองเทยพยวชคมชน

นวพตกรรมการสรขางแพลตฟอรฑมการทชองเทยพยว 2 ภาษา รลปแบบใหมช

นวพตกรรมการสรขางชชองทางการตจดตชอสอบถามและระบบการจอง Package การทชองเทยพยว

ผชานชชองทางการตลาดออนไลนฑ ใน Facebook Page ชพพอวชา “U2T for BCG ตนาบลแนงมคด 

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวพนมชมทมอ One Day Trip Package 1 และ Package 2

รายละเอทยด : โปรแกรมทชองเทยพยวในชคมชนตนาบลแนงมคด ในรลปแบบการทชองเทยพยวแบบ Full 

Day จะพาทชานทชองเทยพยวไปยพง 4 สถานทยพเดชนของตนาบลแนงมคด ทยพเปปนการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ

ระหวชางการผสมผสานธรรมชาตจกพบประวพตจศาสตรฑและวพฒนธรรมไดขอยชางมยมนตฑเสนชหฑชวน

เชจญใหขหาโอกาสมาแวะสพมผพสดขวยสายตาพรขอมเกพบภาพความประทพบใจไดขหลากหลาย

จจนตนาการทยพมองเหพนและสพมผพสไดขจรจง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.แนงมคด อ.กาบเชจง จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมตลาดนพดสยเขยยวตนาบลแนงมคด

ออนไลนฑ :  บU2T for BCG ตนาบลแนงมคด อนาเภอกาบเชจง จพงหวพดสครจนทรฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

เนพพองจากตนาบลแนงมคดมยพพจนทยพเปปนทยพราบสลง ทนาใหขเกจดสถานทยพทชองเทยพยวทยพสวยงามมากมาย จน

เกจดเปปนสถานทยพทชองเทยพยวตามธรรมชาตจในชคมชน ดพงนพจนเราจถงตของการพพฒนา โปรโมท 

โฆษณาในเรพพองการทชองเทยพยวเพพพอหารายไดขใหขกพบชคมชน โดยการทนาธคครกจจขายแพพคเกจทพวรฑ และ

ขายผลจตภพณฑฑสจนคขาทยพมยอยลชในชคมชน โดยมคชงเนขนใหขสถานทยพทชองเทยพยวนยจเขขากพบบคคคลทคกเพศ ทคก

อาชยพ ทพจงมคชงเนขนในดขานการทนาการโปรโมทและจนาหนชายผลจตภพณฑฑ ใหขสามารถจนาหนชายไดขทพจง

ทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 738 / 818



PS65017666 : โครงการพมฒนาสบสดสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการสกพดสารจากสมคนไพรเพพพอผลจตสบลช

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เฌอละออ

รายละเอทยด : กลคชมเกษตรอจนทรยยฑไดขมยการแปรรลปผลจตภพณฑฑจากพพชสมคนไพรทยพมยอยลชในชคมชน

ของตนาบลชคมแสงมาแปรรลปเปปนสบลชสมคนไพร ทยพมยชพพอวชาเฌอละออ ซถพงมยสารสกพดจากสมคนไพร

สบลชสมคนไพรเฌอละออ เชชน ผงถชานใบบพวบกหญขานางวชานหางจระเขขและขมจจนผสมนนจาผถจงเปปน

ตขนปลอดภพยตชอสารเคมยใชขแลขวไมชมยสารตกคขางในรชางกาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ชคมแสง อ.จอมพระ จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เฌอละออ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลชคมแสง จ.สครจนทรฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยชชองทางการขายตามเพจออนไลนฑ ออกบลธขายตามงานตชางๆ ลลกคขาสชวนใหญชเปปนกลคชมวพย

กลางคน วพยทนางาน และผลขทยพชพพนชอบสบลชทยพทนาจากสมคนไพร

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 739 / 818



PS65029200 : นนนาตาลอลอย ออกแกนมค by U2T ตนาบลกระโพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อบรมอยคอมเมจรฑซ Page Facebook เเละ Line Platform

กลคชมลลกคขาทพจงในพพจนทยพ และใกลขเคยยง ตลอดจนบทแพลท ฟอรฑมออนไลนฑ

เครพพองเคยพยวนนจาตาล

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาตาลอขอย ออกแกนจค by U2T ตนาบลกระโพ

รายละเอทยด : • เปปนผลจตภพณฑฑ นนจาตาลอขอย ออกแกนจค  ผลจตจากอขอยธรรมชาตจ 100%•

ใหขกลจพนหอมจากอขอยธรรมชาตจ• ชชวยเพจพมสยสพน และรสชาตจอาหารใหขหวานอรชอยกลม

กลชอม• เหมาะกพบเมนลอาหารคาว ขนมหวาน และ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.กระโพ อ.ทชาตลม จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ฝากขายตามรขานคขาชคมชน หรพอ สหกรณฑชคมชนตชางๆ

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

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1 พพฒนาสจนคขาใหขตรงความตของการของทของตลาด

2 สรขางความแตกตชางผลจตภพณฑฑสจนคขาทยพดยมยคคณภาพเหนพอผลจตคลชแขชงรายอพพน

3 แพคเกพจบรรจคภพณฑฑโดยออกแบบใหขใชขงานไดขงชายและเหมาะสมกพบผลจตภพณฑฑและนนาสจพงทยพหา

ไดขในชคมชนมาประยคกตฑใหขนชาสนใจมากยจพงขถจน

4 สจนคขามยคคณสมบ

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 4,500

หนขา 740 / 818



PS65017193 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG ตนาบลทดาตสม 

อนาเภอทดาตสม จมงหวมดสชรมนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การวางแผน วางผพง และบรจหารจพดการเเหชชงเรยยนรลขเชจงเกษตร

การออกแบบและตกแตชงสถานทยพ

การพพฒนาสพพอประชาสพมพพนธฑในระบบออนไลนฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงเรพยนรลขวจสาหกจจชคมชนโคกหนองนาบขานเอพอด

รายละเอทยด : เปปนบรจการแหลชงเรยยนรลขทชองเทยพยงเชจงเกษตรแบบครบวงจร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.ทชาตลม อ.ทชาตลม จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ผลจตภพณฑฑ"แหลชงเรยยนรลขวจสาหกจจชคมชนโคกหนองนาบขานเอพอด" ขพบเคลพพอนดขวยโครงการขพบ

เคลพพอนเศรษฐกจจและสพงคมฐานรากหลพงโควจดดขวยเศรษฐกจจ BCG ตนาบลทชาตลม อนาเภอทชาตลม 

จพงหวพดสครจนทรฑ มยเปปาหมายเปปนแหลชงเรยยนรลขดขานวจสาหกจจแบบครบวงจรเพพพอบรจหารจพดการ

ทรพพยากรการทยพครบวงจร ดจน นนจาและการผลจตเกษตรดขานปศคสพตวฑและเปปนแหลชงทชองเทยพยวทาง

ดขานการเกษตรทยพสามารถไดขมาทดลองปฏจบพตจและยพงสามารถสรขางรายไดขใหขแกชชคมชนดขานการ

สชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยววจสาหกจจชคมชนโคกหนองนาบขานเอพอด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 741 / 818



PS65002236 : PS65002236 : การพมฒนากมจกรรมการทดองเทททยวและยกระดมบศมกยภาพสสดการรมบรอง

มาตรฐานการทดองเทททยว เชมงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1) จพดทนาสพพอนนาเสนอถชายทอดความรลข ความประทพบใจผชานชชองทางโซเซยยลมยเดยย

2) จพดทนาพจกพดสวนผลไมขและแหลชงทชองเทยพยวอพพนๆของสมาชจกผชานระบบ Google Map หรพอ 

QR CODE เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเขขาถถงแหลชงทชองเทยพยวไดขสะดวกมากขถจน

3) พพฒนาศพกยภาพการใหขบรจการการทชองเทยพยวของสมาชจกกลคชมวจสาหกจจใหขมยความพรขอมใน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : JARAT’ Agro(w) Tourism (การทชองเทยพยวเชจงเกษตรตนาบลจรพส)

รายละเอทยด : รายละเอยยด : กจจกรรมเทยพยวชมสวนทคเรยยน-สวนลนาไย-สวนเงาะ ทชองเทยพยวเชจง

อาหาร สอนปลลกทคเรยยน การทนากจพงพพนธคฑ นนจาผถจง ตพจงแคมปฟลชองเรพอชมแหลชงนนจาธรรมชาตจ ปปพ น

จพกรยานเสพอภลเขา เดจนปปาสนารวจสพตวฑปปา จนาหนชายผลจตภพณฑฑเกษตร สจนคขาทยพระลถก สจนคขา

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.จรพส อ.บพวเชด จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : JARAT’ Agro(w) Tourism

ออนไลนฑ : Facebook, Line

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวเชจงเกษตร ตนาบลจรพส เปปนแนวคจดในการพพฒนาตชอยอดการทชองเทยพยวเชจง

เกษตรของตนาบลจรพสทยพจะทนาเพจพม คพอ การเพจพมกจจกรรมการทชองเทยพยวในสวนเกษตรของ

สมาชจกกลคชมวจสาหกจจใหขมยความหลากหลายมากขถจน โดยยพงเนขนการสรขางกจจกรรมจากฐาน

ทรพพยากรในพพจนทยพ โดยมยเปปาหมายคพอ 

1) สรขางกจจกรรมทยพมยความแตกตชางจากพพจนทยพอพพน ใหขสามารถดถงดลดนพกทชองเทยพยวไดขมากขถจน 

กจจกรรมทยพจะพพฒนา เชชน กจจกรรมเรยยนรลขการผลจตนนจาผถจงดอกทคเรยยน 2) จพดทนาพจกพดสวนผลไมข

ของสมาชจกผชานระบบ Google Map หรพอ QR CODE เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวสามารถเขขาถถงแหลชง

ทชองเทยพยวไดขสะดวกมากขถจน 

3) พพฒนาศพกยภาพการใหขบรจการการทชองเทยพยวของสมาชจกกลคชมวจสาหกจจใหขมยความพรขอมใน

การใหขบรจการนพกทชองเทยพยว 4) พพฒนาและเตรยยมความพรขอมของแหลชงทชองเทยพยวใหขมยความ

พรขอมในการขอรพบรองมาตรฐานแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตร

           เนขนกระบวนการมยสชวนรชวมของนพกทชองเทยพยวกพบแหลชงทชองเทยพยว โดยมยผลจตภพณฑฑ 

(Product) คพอ กจจกรรมการทชองเทยพยวเชจงเกษตรเปปนหลพก และเสรจมดขวยกจจกรรมทชองเทยพยว

เชจงนจเวศ ทนาใหขมยกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพหลากหลาย นพกทชองเทยพยวสามารถเลพอกกจจกรรมการ

ทชองเทยพยวไดขตามความสนใจ มยสจนคขาทยพระลถกจากสวนเกษตรและสจนคขาชคมชน ใหขนพกทชองเทยพยวไดข

เลพอกซพจอ 

ใชขชชองทางการจพดจนาหนชาย (Place) ทนาการตลาดการทชองเทยพยวและการจนาหนชายผลผลจต

โดยใชขสมาชจกกลคชมเกษตรกรเปปนสพพอบคคคล ทนาหนขาทยพเสนอขายโปรแกรมการทชองเทยพยวและผล

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 13,600

หนขา 742 / 818



PS65004089 : การยกระดมบผลมตภมณฑฑอมนทรทยฑ-นนนาหมมกผมกสวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เเพลตฟอรฑมดจจจทพลการขายออนไลนฑ

เทคโนโลยยบรรจคภพณฑฑ

เทคโนโลยยสพพอดจทพลในการถชายถอดองคฑความรลขออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาหมพกผพกสวย (Healthy Bio-fermented Water)

รายละเอทยด : นนจาหมพกผพกสวย เปปนผลจตภพณฑฑกลคชมนนจาหมพกผพกสวย จนานวน 3 สลตร ไดขแกช สลตร

ถพพวเหลพอง (เรชงใบ) นม-ไขช (เรชงดอก-ใบ) และจคลจนทรยยฑสพงเคราะหฑเเสง โดยสามารถเลพอกสลตร

ใหขเหมาะกพบลพกษณะพพชผพกทยพปลลกเพพพอบนารคงการเจรจญเตจบโตใหขเหมาะสม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.กพนตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : แปลงเกษตรอจนทรยยฑ U2T กพนตวจระมวล

ออนไลนฑ : U2T กพนตวจระมวล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมเกษตรอจนทรยยฑ U2T กพนตวจระมวล ผลจตเเละจพดจนาหนชายผลจตภพณฑฑนนจาหมพกผพกสวยทยพเปปน

ผลจตภพณฑฑอจนทรยยฑ 100% จนานวน 3 สลตร ไดขแกช สลตรถพพวเหลพอง สลตรนม-ไขช เเละนนจาหมพกจคลจนทรยยฑ

สพงเคราะหฑแสง ยกระดพบผลจตภพณฑฑโดยการพพฒนาบรรจคภพณฑฑใหขเเขพงเเรง สวยงาม เเละใชขงาน

งชาย โดยจนาหนชายทพจงปลยกเเละสชงในรลปแบบออนไลนฑเเละออฟไลนฑ ใหขแกชลลกคขากลคชมผลขรพกสคขภาพ

ปลลกพพชผพกรพบประทานเอง ประชาชนผลขทยพสนใจทพจงในและนอกพพจนทยพ หรพอนพกทชองเทยพยว/คณะศถกษา

ดลงานจากโรงเรยยน และหนชวยงานอพพน ๆ ทยพมาศถกษาดลงานการบรจหารจพดการขยะชคมชน Zero 

Waste โดยมยใหขการใหขการถชายทอดความรลขเเละสาธจตการใชขนนจาหมพกชยวภาพในการปลลกพพชผพกทยพ

แปลงเกษตรฯ U2T ทยพผลขสนใจสามารถมาเขขาชมเเละศถกษากระบวนการทนาไดข นอกจากนยจยพงมย

การดลแล ตจดตามผล ชชวยแกขปปญหาและใหขความรลขเพจพมเตจมทางขขอความ Facebook Page 

Tiktok หรพอสอบถามขขอสงสพยไดขทยพแปลงเกษตรฯ U2T กพนตวจระมวลไดขโดยตรง

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 5,050

หนขา 743 / 818



PS65004782 : การยกระดมบผลมตภมณฑฑปชปยมสลไสลเดชอนวมถทกมนตวจระมวล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เเพลตฟอรฑมดจจจทพลการขายออนไลนฑ

เทคโนโลยยบรรจคภพณฑฑ

เครพพองรชอนมลลไสขเดพอน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ซคปเปอรฑเวจรฑม เดพอนดนาดจน (SuperWorm SuperSoil) - ปคปยมลล

ไสขเดพอน U2T กพนตวจระมวล

รายละเอทยด : ซคปเปอรฑเวจรฑม เดพอนดนาดจน คพอปคปยมลลไสขเดพอนทยพเปปนผลจตภพณฑฑอจนทรยยฑ 100% 

ไมชมยสารเคมยตกคขาง มยคคณสมบพตจชชวยปรพบปรคงคคณภาพดจนทนาใหขดจนไมชแนชนเกจนไปสชงผลใหข

รากใหญชและเจรจญเตจบโตเรพว เเละมยจคลจนทรยยฑและสจพงมยชยวจตมากมายทยพเปปนประโยชนฑตชอพพช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.กพนตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : แปลงเกษตรอจนทรยยฑ U2T กพนตวจระมวล

ออนไลนฑ : U2T กพนตวจระมวล

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมเกษตรอจนทรยยฑ U2T กพนตวจระมวล ผลจตเเละจพดจนาหนชายปคปยมลลไสขเดพอน "เดพอนดนาดจน 

SuperWorm SuperSoil" ทยพเปปนผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจเเละเปปนอจนทรยยฑ 100% ยกระดพบการ

ผลจตโดยใชขนพวตกรรม ออกแบบบรรจคภพณฑฑเเละตราสจนคขาใหขนชาสนใจ โดยจนาหนชายทพจงปลยกเเละ

สชงในรลปแบบออนไลนฑเเละออฟไลนฑ ใหขแกชลลกคขากลคชมผลขรพกสคขภาพปลลกพพชผพกรพบประทานเอง 

ประชาชนผลขทยพสนใจทพจงในและนอกพพจนทยพ หรพอนพกทชองเทยพยว/คณะศถกษาดลงานจากโรงเรยยน และ

หนชวยงานอพพน ๆ ทยพมาศถกษาดลงานการบรจหารจพดการขยะชคมชน Zero Waste โดยมยใหขการใหขการ

ถชายทอดความรลขการผลจตเเละสาธจตการใชขปคปยมลลไสขเดพอนในการปลลกพพชผพกทยพแปลงเกษตรฯ 

U2T ทยพผลขสนใจสามารถมาเขขาชมเเละศถกษากระบวนการทนาไดข นอกจากนยจยพงมยการดลแล ตจดตาม

ผล ชชวยแกขปปญหาและใหขความรลขเพจพมเตจมทางขขอความ  Facebook Page Tiktok หรพอสอบถาม

ขขอสงสพยไดขทยพแปลงเกษตรฯ U2T กพนตวจระมวลไดขโดยตรง

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,750

หนขา 744 / 818



PS65017525 : เทททยวชชมชน นอนโฮมสเตยฑทททเปปนมมตรกมบสมทงแวดลลอม 1 เดทยวในจมงหวมดสชรมนทรฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขเทคโนโลยยมาชชวยในชชองทางการตจดตชอจองทยพพพกโฮมสเตยฑ เชชน การสรขางคจวอาโคขด

ผชานชชองทาง เพจเฟสบคบค Instagram TikTok เปปนตขน

การใชขเทคโนโลยยผชานชชองทางสพพอออนไลนฑโปรโมทการทชองเทยพยวโดยชคมชนของตนาบลเทนมยยฑ 

เพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยว และเขขาถถงกลคชมเปปาหมายไดขงชายขถจน

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวชคมชน นอนโฮมสเตยฑทยพเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม 1 เดยยวใน

จพงหวพดสครจนทรฑ

รายละเอทยด : ตนาบลเทนมยยฑมยแหลชงทชองเทยพยวทยพสนาคพญตชางๆจถงมยการจพดตพจงโฮมสเตยฑเพพพอ

รองรพบนพกทชองเทยพยวทยพเขขามาชมสถานทยพทชองเทยพยวของตนาบลเทนมยยฑนพกทชองเทยพยวสามารถเขขา

พพกรชวมกพบเจขาของบขานไดขมยการรพบรองเรพพองอาหารพพจนบขานและทนากจจกรรมตชางๆรชวมกพบ

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.เทนมยยฑ อ.เมพองสครจนทรฑ จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑ OTOP หมลชบขานเทนมยยฑ

ออนไลนฑ : U2T For BCG ตนาบลเทนมยยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เทยพยวชคมชน นอนโฮมสเตยฑทยพเปปนมจตรกพบสจพงแวดลขอม 1 เดยยวในจพงหวพดสครจนทรฑ มยการพพฒนาใน

ดขานสพพอประชาสพมพพนธฑผชานออนไลนฑ  (Website/ Facebook/ Instagram/ Tiktok) ใหขผลขคนทพพว

ไปไดขรลขจพกและตจดตาม  ผชานทางสพพอออนไลนฑ และออฟไลนฑจากการขายหนขารขานศลนยฑ OTOP/ 

รขานคขาในชคมชน/ ใบปลจว จถงทนาใหขขขอมลลเขขาถถงกลคชมเปปาหมายไดขงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 65,000

หนขา 745 / 818



PS65005601 : โปรแกรมทดองเทททยว "วมถทชชมชน ผสลหญมงมมดลาย ผสลชายทอผลา"

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. กระบวนการจพดการทชองเทยพยวโดยชคมชน

2. ชชองทางการจพดจนาหนชายผชานออนไลนฑ

3. การออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑเพพพอใชขในงานดขานการตลาด

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยว “ผลขหญจงมพดลาย ผลขชายทอผขา”

รายละเอทยด : การทชองเทยพยวสพมผพสกพบวจถยชชางทอผขาไหมและวจถยชคมชน เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดข

เรยยนรลขแลกเปลยพยนประสบการณฑ รชวมการสนพบสนคนการอนครพกษฑวจถยวพฒนธรรม ภลมจปปญญา 

และสภาพแวดลขอมอพนเปปนเอกลพกษณฑ  หรพอสพญลพกษณฑของทของถจพนนพจนๆ ดขานการบรจการ

เปปนกพนเอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสครจนทรฑ

ต.จารพพต อ.ศยขรภลมจ จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ผขาไหมสครจนทรฑแทข100% By siriporn

ออนไลนฑ : ผขาไหมแทขสครจนทรฑ "ผลขหญจงมพดลาย ผลขชายทอผขา ลลกสาวหลชาพาเทยพยวชม"

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การทชองเทยพยวทยพพพฒนาขถจนจะมคชงเนขนกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมยความสนใจเรยยนรลขเกยพยวกพบวจถยชคมชน 

โดยผลจตภพณฑฑและบรจการการทชองเทยพยวจะพพฒนาตชอยอดจากฐานทรพพยากรเดจม สรขางใหขเปปน

กจจกรรมการทชองเทยพยวทยพเกยพยวกพบวจถยชชางทอ กจจกรรมทชองเทยพยวในแหลชงโบราณ เชชน วพด โบสถฑ 

ศาลหลพกเมพอง รวมถถงกจจกรรมการทชองเทยพยวอพพนๆ ทยพอยลชในวจถยชคมชน และนนากจจกรรมการทชอง

เทยพยวนพจนมาพพฒนาเปปนโปรแกรมการทชองเทยพยว โดยกนาหนดราคาตามตขนทคนทรพพยากร พพฒนา

ชชองทางการจพดจนาหนชายผชานทางออนไลนฑและออฟไลนฑ เพพพอจนาหนชายโปรแกรมการทชองเทยพยว

และผลจตภพณฑฑผขาไหม และเปปนชชองทางในการสพพอการตลาด ทนาการโฆษณาประชาสพมพพนธฑ

ผลจตภพณฑฑและบรจการการทชองเทยพยวของชคมชน เนขนเพจพมการรพบรลขเกยพยวกพบผลจตภพณฑฑชคมชน ทยพจะ

สชงผลตชอดขานการตลาดของผขาไหมของชคมชนดขวย 

การดนาเนจนการพพฒนาผลจตภพณฑฑและบรจการการทชองเทยพยวชคมชนตามวจถย “ผลขหญจงมพดลาย 

ผลขชายทอผขา” จะเนขนกจจกรรมบรจการการทชองเทยพยว ไดขแกช การจพดกจจกรรมทชองเทยพยว การจพดนนา

เทยพยว การบรจการอาหารและเครพพองดพพม โดยพพฒนาชชางทอและคนในชคมชนใหขมยศพกยภาพในการ

จพดการทชองเทยพยวโดยชคมชน และเนขนกจจกรรมการทชองเทยพยวทยพใหขนพกทชองเทยพยวมยสชวนรชวมกพบ

กจจกรรมการทชองเทยพยวและสามารถทนากจจกรรมการทชองเทยพยวไดขตามความสนใจ เชชน การมพด

หมยพ การยขอมสยจากธรรมชาตจ การทอผขาไหม เปปนตขน โดยนพกทชองเทยพยวจะไดขสพมผพสกพบ

บรรยากาศความงามของธรรมชาตจ สนคกไปกพบกจจกรรม พรขอมกพบไปสพมผพสวจถยชคมชน ทชองเทยพยว

และเรยยนรลขแลกเปลยพยนประสบการณฑ รชวมการสนพบสนคนการอนครพกษฑวจถยวพฒนธรรม ภลมจปปญญา 

และสภาพแวดลขอมอพนเปปนเอกลพกษณฑหรพอสพญลพกษณฑของทของถจพนนพจนๆ ดขวยการบรจการทยพเตพม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 18,000

หนขา 746 / 818



PS65015184 : การพมฒนาและยกระดมบเครชทองหอมเพชทอจนาหนดาย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมการผลจต

นวพตกรรมการขาย

องคฑความรลขการทนา Platform Line

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วาสะ เครพพองหอม

รายละเอทยด : เครพพองหอม เทยยนหอม ทนามาจากเทยยนไข และดอกไมขแหขง ทยพมยกลจพนอายหอม

ละมคนทนาใหขเราสามารถผชอนคลาย สรขางความสวยงามในการสรขางบรรยากาศ ดพบกลจพนทยพไมช

พถงประสงคฑไดขดย และสรขางแสงสวชางในการจคดไฟ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลอยสาน

ต.นารคชง อ.ศยขรภลมจ จ.สครจนทรฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วาสะ เครพพองหอม

ออนไลนฑ : วาสะ เครพพองหอม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การผลจตวาสะเครพพองหอมและวาสะเทยยนหอมเปปนผลจตภพณฑฑทยพชชวยผชอนคลายอารมณฑเพพพอใหข

ลลกคขาไดขเลพอกซพจอตามความตของการจถงไดขมยการสชงเสรจมการตลาดโดยสรขางตราสจนคขาและ

บรรจคภพณฑฑใหขมยความนชาสนใจซถพงไดขมยการเพจพมชชองทางการจพดจนาหนชายทางออนไลนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 45,000

หนขา 747 / 818



PS65010956 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑตนาบลนาขดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

เทคโนโลยยการสพพอสาร

เทคโนโลยยสารสนเทศ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : คลชมพอการใชขภาษาอพงกฤษสนาหรพบวจชาชยพนวดแผนไทย

รายละเอทยด : เพพพอเปปนการสชงเสรจมอาชยพหมอนวดแผนไทยใหขสามารถตจดตชอและสพพอสารกพบ

ลลกคขาชาวตชางชาตจ จถงไดขจพดทนาคลชมพอการใชขภาษาอพงกฤษขถจน รวมทพจงใหขการฝฝกอบรมหมอนวด

แผนไทยในทของถจพนใหขสามารถพลดภาษาอพงกฤษไดข อพนจะเปปนเพจพมประสจทธจภาพการบรจการ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.นาขชา อ.ทชาบชอ จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมเเมชบขานตนาบลนาขชา

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลนาขชา จพงหวพดหนองคาย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

คลชมพอการใชขภาษาอพงกฤษสนาหรพบวจชาชยพนวดแผนไทย

             เพพพอเปปนการสชงเสรจมอาชยพหมอนวดแผนไทยใหขสามารถตจดตชอและสพพอสารกพบลลกคขาชาว

ตชางชาตจ จถงไดขจพดทนาคลชมพอการใชขภาษาอพงกฤษขถจน รวมทพจงใหขการฝฝกอบรมหมอนวดแผนไทยใน

ทของถจพนใหขสามารถพลดภาษาอพงกฤษไดข อพนจะเปปนเพจพมประสจทธจภาพการบรจการ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 20,700

หนขา 748 / 818



PS65008049 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑเททยนสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการอบแหขง

เทคโนโลยยการสกพด

เทคโนโลยยการใชขความรขอน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยยนหอมสมคนไพร

รายละเอทยด : เดจมเปปนกลคชมทนาเทยยน จถงมยแนวคจดทยพจะนนาเอาสมคนไพรทยพอยลชในทของถจพน เชชน 

ตะไครข ทยพมยฤทธจดในการไลชยคง หรพอขชาทยพมยฤทธจดในการไลชแมลงวพน นนามาสกพดเปปนนนจามพนสมคนไพร

ตขมยนา เพพพอนนามาผสมลงไปในสชวนผสมของเทยยน แลขวเทลงในพจมพฑทยพมยไสขเทยยน เมพพอจคดเทยยน

จะเกจดกลจพนหอม และสามารถไลชแมลงทยพรบกวนไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.บขานวชาน อ.ทชาบชอ จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมจพกสานบขานกลางนขอย

ออนไลนฑ : ตนาบล บขานวชาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทยพมาของวพตถคดจบ   -วพตถคดจบทยพมยอยลชในตนาบล

ผลจตภพณฑฑ  -นนจามพนสมคนไพรหอม

ขายใหขใคร  -กลคชมลลกคขาทพพวไป  -กลคชมลลกคขาทยพอยากทดลอง (ผลจตภพณฑฑชคมชน)  -กลคชมลลกคขาทยพซพจอ

ไปเปปนของฝาก

ชชองทางการจนาหนชาย  -Offine  -Online

แผนการพพฒนา  -พพฒนาทพกษะการสรขางมลลคชาเพจพมจากวพตถคดจบในตนาบล  -พพฒนาชชองทางการ

สพพอสารการตลาด Offine / Online

จคดแขพง/ขขอไดขเปรยยบ  -เปปนผลจตภพณฑฑทยพไดขมาจากกระบวนการพพฒนาผลจตภพณฑฑใหมช  -บรรจค

ภพณฑฑทยพชชวยดถงดลดความสนใจ ชชวยสรขางมลลคชาเพจพม

วจธยการสรขางรายไดข  -ขายปลยก  -ขายสชง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 749 / 818



PS65010997 : โครงการพมฒนาผลมตภมณฑฑนนนามมนสมชนไพรหอม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการอบแหขง

เทคโนโลยยการสกพด

เทคโนโลยยการใชขความรขอน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจามพนสมคนไพรหอม

รายละเอทยด : เปปนนนจามพนทยพสกพดไดขจากสมคนไพรในทของถจพน เชชน ขชา ตะไครข และใบมะกรลด หรพอ

อาจใชขดอกไมขหอมในทของถจพน เชชน ดอกสะเลเต เปปนดอกไมขจากพพชตระกลลวชาน ซถพงเปปนชพพอ

เดยยวกพนกพบตนาบลบขานวชาน นอกจากจะนนาไปผสมเพพพอทนาเทยยนหอมแลขว ยพงสามารถบรรจค

ขวดขาย เพพพอใชขดมและสชงกลจพนหอมแบบอะโรมชาในสปา หรพอใชขเปปนสชวนผสมในการทนายาดม

และยาหมชองตชอไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยขอนแกชน

ต.บขานวชาน อ.ทชาบชอ จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมจพกสานบขานกลางนขอย

ออนไลนฑ : ตนาบล บขานวชาน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทยพมาของวพตถคดจบ   -วพตถคดจบทยพมยอยลชในตนาบล

ผลจตภพณฑฑ  -นนจามพนสมคนไพรหอม

ขายใหขใคร  -กลคชมลลกคขาทพพวไป  -กลคชมลลกคขาทยพอยากทดลอง (ผลจตภพณฑฑชคมชน)  -กลคชมลลกคขาทยพซพจอ

ไปเปปนของฝาก

ชชองทางการจนาหนชาย  -Offine  -Online

แผนการพพฒนา  -พพฒนาทพกษะการสรขางมลลคชาเพจพมจากวพตถคดจบในตนาบล  -พพฒนาชชองทางการ

สพพอสารการตลาด Offine / Online

จคดแขพง/ขขอไดขเปรยยบ  -เปปนผลจตภพณฑฑทยพไดขมาจากกระบวนการพพฒนาผลจตภพณฑฑใหมช  -บรรจค

ภพณฑฑทยพชชวยดถงดลดความสนใจ ชชวยสรขางมลลคชาเพจพม

วจธยการสรขางรายไดข  -ขายปลยก  -ขายสชง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 750 / 818



PS65032414 : กสมภมฏ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสกพดสารจากขขาว

เครพพองผสม

แมชพจมพฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชนนจานมขขาว

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑ  สบลชนนจานมขขาวราคาขายตชอชจจน  25ยอดขายขพจนตนพาตชอเดพอนทยพเคย

ขายไดข 8รายละเอยยดสจนคขา การนนาเอาสารสกพดจากขขาวมาเปปนวพตถคดจบในการทนาสบลช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.บขานตขอน อ.รพตนวาปป จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการนนาเอาสชวนหนถพงของขขาวมาแปรรลปเปปนสบลชนนจานมขขาวเพพพอเพจพมมลลคชาใหขกพบขขาว

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 300

หนขา 751 / 818



PS65016620 : แดนมสเตเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมทนามพอสพพอความหมาย

เครพพองอบพลพงงานแสงอาทจตยฑ

เครพพองซยลสคญญากาศ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ชาใบหมากหลอด

รายละเอทยด : ชาใบหมากหลอดเปปนผลจตภพณฑฑเพพพอสคขภาพโดยการนนาใบหมากหลอดใบทยพ 

3-5 จากยอด มาทนาการคพพวมพอโดยเทคนจคกพบดพกอากาศจากแมชนนจาโขงเกจดเปปนผลจตภพณฑฑ

เพพพอสคขภาพชาใบหมากหลอด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ผาตพจง อ.สพงคม จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของชาใบหมากหลอด ตนาบลผาตพจง คพอการพพฒนายกระดพบสลชมาตรฐานผลจตภพณฑฑ 

เปปนการผลจตและจนาหนชายสจนคขาโดยชคมชน โดยใชขการทชองเทยพยวเปปนสพพอกลางในการสรขางรายไดข

และเพพพอใหขเกจดรายไดขใหขแกชชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 752 / 818



PS65032378 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑบนฐาน BCG Community Model สสดการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมทนามพอสพพอความหมาย

ตลขแชชเยพน

เครพพองวพดอคณภลมจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ไซเดอรฑเวนจกขาหมากหลอด

รายละเอทยด : ไซเดอรฑเวนจกขาหมากหลอด เปปนผลจตภพณฑฑเพพพอสคขภาพ โดยนนานนจาหมากหลอด

หมพกมาทนาการตขมผสมกพบนนจาผถจงแทข จถงทนาใหขมยสชวนชชวยในระบบยชอยอาหารและระบบขพบถชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ผาตพจง อ.สพงคม จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาดภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของไซเดอรฑเวนจกขาหมากหลอด ตนาบลผาตพจง คพอการพพฒนายกระดพบสลชมาตรฐาน

ผลจตภพณฑฑ เปปนการผลจตและจนาหนชายสจนคขาโดยชคมชน โดยใชขการทชองเทยพยวเปปนสพพอกลางในการ

สรขางรายไดขและเพพพอใหขเกจดรายไดขใหขแกชชคมชน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 7,500

หนขา 753 / 818



PS65032381 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑบนฐาน BCG Community Model สสดการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมทนามพอสพพอความหมาย

ตลขแชชเยพน

เครพพองวพดอคณภลมจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาหมากหลอดพรขอมดพพม

รายละเอทยด : นนจาหมากหลอดพรขอมดพพม เปปนนนจาหมากหลอดแปรรลปจากผลหมากหลอด ซถพง

ยพงคงรสชาตจเอกลพกษณฑของหมากหลอดไวข มยประโยชนฑดขานสคขภาพมากมาย เชชน มยสชวนชชวย

ในระบบขพบถชาย ตชอตขานอนคมลลอจสระ ชะลอวพย  เปปนตขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ผาตพจง อ.สพงคม จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของนนจาหมากหลอดพรขอมดพพม ตนาบลผาตพจง คพอ การพพฒนายกระดพบสลชมาตรฐาน

ผลจตภพณฑฑ เปปนการผลจตและจนาหนชายสจนคขาโดยชคมชน โดยใชขการทชองเทยพยวเปปนสพพอกลางในการ

สรขางรายไดขและเพพพอใหขเกจดรายไดขใหขแกชชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 4,200

หนขา 754 / 818



PS65032384 : โครงการยกระดมบผลมตภมณฑฑบนฐาน BCG Community Model สสดการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมทนามพอสพพอความหมาย

ตลขอบพลพงงานแสงอาทจตยฑ

เครพพองปปพ นกลขวย

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพทางอาหาร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Bar-B-Ban Sauce

รายละเอทยด : Bar-B-Ban Sauce เปปนการยกระดพบกลขวยทของถจพนเปปนซอสบารฑบยคจว โดยมย

สชวนผสมของโกษจคฬามณย ซถพงเปปนสมคนไพรเพพพอสคขภาพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ผาตพจง อ.สพงคม จ.หนองคาย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา  @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของ Bar-B-Ban Sauce ตนาบลผาตพจง คพอการพพฒนายกระดพบสลชมาตรฐานผลจตภพณฑฑ 

เปปนการผลจตและจนาหนชายสจนคขาโดยชคมชน โดยใชขการทชองเทยพยวเปปนสพพอกลางในการสรขางรายไดข

และเพพพอใหขเกจดรายไดขใหขแกชชคมชน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 2,250

หนขา 755 / 818



PS65009409 : ตชบกตาผาสชข

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สจนคขาตของมยความสวยงามตชอผลขพบเหพน และตอบสนองความตของการในดขานประโยชนฑการใชข

สอยของผลขบรจโภค โดยทพพวไปจะใชขเปปนทยพพถพงทางจจตใจนนาไปกราบไหวข เชชน ทขาวเวสสควรรณ พระ

พจฆเนศ เปปนตขน

ปรพบปรคงภาชนะบรรจคผลจตภพณฑฑเพพพอใหขผลขบรจโภคตพดสจนใจ เลพอกซพจอสจนคขาและมยความสะดวก

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แฮนดฑเมดสายมล

รายละเอทยด : สจพงศพกดจดสจทธจดทยพสายมลกนาลพงนจยมนพบถพอกพนในชชวงนยจคพอพระพจฆเนศ, ทขาวเวส

สควรรณ  และสจพงทยพยถดเหนยพยวจจตใจอพพนๆ เพพพอนนามาบลชาสพกการะเสรจมความศจรจมงคล เปปนงาน

ปปจ นทยพมยเอกลพกษณฑเฉพาะตพวและมยขนาดเลพกสะดวกตชอการจพดวชางสนาหรพบคนทยพมยพพจนทยพใชข

สอยอยชางจนากพด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

ต.บางเสดพจ อ.ปปาโมก จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑตคบกตาชาววพงบขานบางเสดพจ

ออนไลนฑ : U2T บางเสดพจ ปปาโมก อชางทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

พพฒนางานปปจ นใหขมยเอกลพกษณฑและทพนสมพยใหขตรงกพบความตของการของทคกเพศทคกวพยทนาแพคเก

ตใหขมยความมพพนคงแนชนหนาใหขสะดวกตชอการขนสชงและใหขสะดวกตชอการจพดวางและประหยพดพพจนทยพ

มากขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,006

หนขา 756 / 818



PS65009836 : งานไมลประดมษฐฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เลพอกใชขวพสดคทยพมยความแขพงแรง ทนทาน กพนนนจา ทนาความสะอาดงาน ไมชลอกรชอน มยอายคการใชข

งานยาวนาน

จากโตบะหมลชบลชาในรลปแบบเดจม มาเปปนโตบะหมลชบลชาโมเดจรฑน ทยพมยดยไซนฑสวยงาม เหมาะสนาหรพบทคก

ทยพอยลชอาศพยในยคคปปจจคบพน ทยพมยพพจนทยพจนากพด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โตบะหมลชบลชาโมเดจรฑน

รายละเอทยด : สนาหรพบบขาน คอนโดสมพยใหมชทยพตของการกลจพนไอความโมเดจรฑน มจนจมอล สจนคขา

ผลจตจากไมขเกรดคคณภาพดย สยไมชลอกลชอน กพนนนจา ไมชเปปนสารไวไฟ กพนมอด แมลง ปลวก ทนา

ความสะอาดงชายโดยใชขผขาแหขงหรพอเปปยกเชพดไดข มยความทนทานสลง ออกแบบรลปทรงลวดลาย

ทยพสวยงามและทพนสมพยแกชบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลกรคงเทพ

ต.บางเสดพจ อ.ปปาโมก จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ศลนยฑตคบกตาชาววพงบขานบางเสดพจ

ออนไลนฑ : U2T บางเสดพจ ปปาโมก อชางทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปดพรยออเดอรฑโตบะหมลชบลชาโมเดจรฑนสนาหรพบผลขทยพมยพพจนทยพจนากพดและสามารถเลพอกแบบเลพอกลายไดข

ตามความตของการ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 1,038

หนขา 757 / 818



PS65016127 : ทดองเทททยวของดททททสายทอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การขายผชานชชองทาง e commerce เพพพอใหขเกจดการเขขาถถงไดขงชาย

การใชขเทคโนโลยย QR code แทนการใชขสพพอทยพสรขางขยะ เชชน แผชนพพบ

การกระจายขขอมลลขชาวสารผชานทางเพจ Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวของดยทยพสายทอง

รายละเอทยด : บรจการทชองเทยพยวตชางๆ เชชน Homestay บรจการนนาเทยพยว ใหขเชชาพพจนทยพ เปปนตขน 

ตามสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลสายทอง อนาเภอปปาโมก จพงหวพดอชางทอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.สายทอง อ.ปปาโมก จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทยพตนาบลสายทอง อนาเภอปปาโมก จพงหวพดอชางทอง

ออนไลนฑ : ผพกอจนทรยยฑ by Saithong organic

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

บรจการของทชองเทยพยวของดยทยพสายทอง คพอบรจการแนะนนาการทชองเทยพยวในตนาบลสายทอง รลปแบบ

ของบรจการเปปนการบรจการและเชจงนนาเทยพยวประกอบกพบการบรจการจพดการพพจนทยพเชชน การจพดการ

พพจนทยพรขานคขา โดยกลคชมลลกคขาหลพกเปปนกลคชมผลขสลงอายคและครอบครพวทยพตของการทชองเทยพยวแบบสงบ

หลยกหนยความวคชนวายในเมพอง โดยมยการใหขทพจงบรจการทพจงในรลปแบบออนไลนฑผชานทางชชองทางเพ

จเฟสบคค ไลนฑ และออนไซตฑผชานพพจนทยพทยพกนาหนดในตนาบล

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 758 / 818



PS65011853 : การพมฒนาผลมตภมณฑฑจมกสานรดวมสมมยจากเสลนพลาสตมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ปรพบปรคงรลปแบบการจพกสานผลจตภพณฑฑจากเสขนพลาสตจกใหขมยความรชวมสมพย

ปรพบปรคงวจธยการใชของคฑประกอบอพพนๆ รชวมกพบการจพกสานเพพพอเพจพมความรชวมสมพย

ปรพบปรคงวจธยการจพกสานองคฑประกอบผลจตภพณฑฑจพกสานใหขมยอพตลพกษณฑสจนคขาประจนาถจพน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Looktan Shop Handmade

รายละเอทยด : ผลจตภพณฑฑจพกสานรชวมสมพยจากเสขนพลาสตจก เปปนรลปแบบกระเปปา ทยพใสชแกขวนนจา 

ทยพใสชของ ทยพสามารถถพอไดข เนขนความทนทาน สะดวกในการใชขงาน เนขนการใชขซนจา ชชวยลดภาวะ

โลกรขอน เนขนกลคชมลลกคขารพกษฑโลก ชอบใชขสจนคขาจพกสาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.ศาลาแดง อ.เมพองอชางทอง จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : LookTan shop handmade

ออนไลนฑ : U2T Looktan shop handmade

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

จพดทนาแผนธครกจจดขวย BUSINESS MODEL CANVAS ซถพงประกอบไปดขวย 9 สชวน ดพงนยจ

1. Customer Segment: กลคชมลลกคขาโดยมยอายคตพจงแตช อายค 25-70 ปป สนใจชอบผลจตภพณฑฑ

จพกสานทยพใชขไดขนาน มองหาผลจตภพณฑฑใสชของรชวมสมพยทยพสามารถใชขซนจาและทนทาน

2. Customer Relationships: มยการตจดตามผลใสชใจในการตอบคนาถามของกลคชมลลกคขาและการ

ใหขโปรโมชพนสชงฟรยในการรยวจวผลจตภพณฑฑ การใหขทดลองถพอกรณยขายในทยพตพจงกรณยขายในทยพตพจง 

3. Channels: จพดจนาหนชายผชาน Facebook, Website E-commerce ทนาเลทยพตพจง และการแสดง

สจนคขาชคมชน

4. Value Propositions: คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ เกจดการลดขยะ ลดโลกรขอน เนขนการใชขซนจา 

และเพจพมมลลคชาผลจตภพณฑฑ ชชวยสรขางรายไดขในตนาบล

5. Key Activities: เรจพมจากการจพดหาเสขนพลาสตจกและอคปกรณฑประกอบ การคจดคขนในรลปแบบ

ใหมช ๆ จพกสาน จพดทนาเนพจอหาเพพพอเปปนโฆษณาสจนคขา การจพดบรรจคหยบหชอ การสชงสจนคขา การตอบ

คนาถามรวมทพจงการรพบชนาระเงจน

6. Key Resources: ในการผลจตจะเปปนสมาชจกในชคมชนตลาดและการจพดจนาหนชายสจนคขา จพดหา

วพตถคดจบจากผลขจนาหนชายวพสดคและอคปกรณฑประกอบ ผลขจนาหนชายเสขนพลาสตจก และผลขจนาหนชายผขา

7. Key Partners: ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ ผลขจนาหนชายเสขน

พลาสตจกและอคปกรณฑประกอบ ผลขจนาหนชายผขา บรจษพทขนสชง ผลขจนาหนชายบรรจคภพณฑฑและอคปกรณฑ 

และเจขาของพพจนทยพจนาหนชาย

8. Cost Structure: ตขนทคนจะประกอบไปดขวย เสขนพลาสตจก วพสดค และอคปกรณฑประกอบ การ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 759 / 818



PS65011978 : การพมฒนาสชทอเพชทอการทดองเทททยวตนาบลศาลาแดง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสพพอดจจจทพลในรลปแบบภาพกราฟปกเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมในตนาบล

ศาลาแดง

พพฒนาสพพอดจจจทพลในรลปแบบคลจปวจดยโอเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมในตนาบล

ศาลาแดง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เทยพยวมลสลชศาลาแดง

รายละเอทยด : สพพอดจจจทพลมคชงพพฒนายกระดพบการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม เชชน วพด ผชานสพพอทยพ

สรขางสรรคฑดขวยเทคโนโลยยดจจจทพลเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว ดขวยการบอกเลชาเรพพองราว

ตนานานความเปปนมาทยพสพบทอดกพนอยชางยาวนาน ชชวยกระตคขนการทชองเทยพยวและการสรขางราย

ไดขใหขแกชตนาบล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏสวนสคนพนทา

ต.ศาลาแดง อ.เมพองอชางทอง จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : U2T เทยพยวมลสลชศาลาแดง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจจพดทนาดขวย BUSINESS MODEL CANVAS ประกอบไปดขวย 9 สชวน ดพงนยจ

1. Customer Segment: กลคชมลลกคขาโดยมยอายคตพจงแตช 12-70 ปป เปปนกลคชมชอบทชองเทยพยวเชจง

วพฒนธรรม ไหวขพระขอพร

2. Customer Relationships: มยการตจดตามผลใสชใจในการตอบคนาถามของกลคชมลลกคขาและมย

การมอบสจทธจพจเศษใหขกพบกลคชมลลกคขาในการใหขโปรโมชพนสชงฟรยเมพพอมยการรยวจว 

3. Channels: จพดจนาหนชายผชาน Facebook, Website E-commerce ทนาเลทยพตพจง และการแสดง

สจนคขาชคมชน

4. Value Propositions: คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบ คพอ เพจพมการรพบรลขแหลชงทชองเทยพยวและเสขนทาง

สถานทยพทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมประจนาถจพนในเชจงรคก และชชวยสรขางอพตลพกษณฑสถานทยพทชองเทยพยว

เชจงวพฒนธรรมแบบออนไลนฑ ซถพงสรขางรายไดขจากการทชองเทยพยว

5. Key Activities: เรจพมจากการจพดทนาเนพจอหาเพพพอโฆษณาประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว เลชา

เรพพองราว และเสขนทางการเดจนทาง จพดหาคชาดอกไมข ธลปเทยยน ทองคนาเปลว  ดลแล ทนาความสะอาด

สถานทยพเพพพอใหขบรจการแกชนพกทชองเทยพยว และใสชใจในการตอบคนาถามอธจบายขขอมลลเกยพยวกพบความ

เปปนมา ประวพตจ และขขอมลลเชจงวพฒนธรรมของสถานทยพทชองเทยพยว

6. Key Resources: ในการผลจตจะเปปนสมาชจกในชคมชนจะเปปนผลขผลจต โดยรชวมมพอกพบผลขจนาหนชาย

ดอกไมข ผลขจนาหนชายธลปเทยยนและทองคนาเปลว

7. Key Partners: ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ ผลขจนาหนชายดอกไมข 

ผลขจนาหนชายธลปเทยยนและทองคนาเปลว ผลขจพดทนาปปายโฆษณา เจขาของพพจนทยพ อบต./เทศบาล ผลขผลจต

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 1,000

หนขา 760 / 818



PS65015226 : มารฑกจมสกขลาว ยทลลน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นนาสจนคขาจพดจนาหนชายผชาน Platform Online Facebook

พพฒนารลปแบบและผลจตภพณฑฑและจพดหาบรรจคภพณฑฑใหขเหมาะสมเพพพอการจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาใหขกพบจมลกขขาวดขวยการนนามาทนาของเสรจมความงาม

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : มารฑคจมลกขขาว

รายละเอทยด : มารฑคจมลกขขาวเพพพอขจพดสจพงสกปรกทยพอคดตพนทยพอคดตพนตามรลขคมขนทพจงเซลลฑผจว

เกชาทยพเสพพอมสภาพหรพอเซลลฑผจวหนพงทยพตายแลขวและกระชพบรลขคมขน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยราชมงคลสควรรณภลมจ

ต.ยยพลขน อ.วจเศษชพยชาญ จ.อชางทอง

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

จพงหวพดอชางทองมยลพกษณะภลมจประเทศโดยทพพวไปเปปนทยพราบลคชมลพกษณะคลขายอชาง พพจนทยพสชวนใหญช

เหมาะแกชการปลลกขขาว ทนาไรช ทนานาและทนาสวน จถงไดขมยการคจดคขนมารฑคจมลกขขาวขถจนมาเพพพอเพจพม

มลลคชาและรายไดขใหขกพบคนในชคมชน ผลจตภพณฑฑนยจยพงเหมาะกพบทคกเพศทคกวพยและทยพสนาคพญตพว

ผลจตภพณฑฑปลอดสารเคมย 100% ทนาใหขไมชเปปนอพนตรายแกชผลขใชข

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 761 / 818



PS65002428 : แหลดงทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมภสไทตนาบลคนาเขชทอนแกลว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แอปพลจเคชพพน Google map

แอปพลจเคชพพน Street ( view )

สรขางเพจ Facebook โปรโมทการทชองเทยพยว

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยความเปปนจรจงเสมพอน (VR)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ศลนยฑวพฒนธรรมชนเผชาภลไทบขานคนาเดพอย

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมและธรรมชาตจ พรขอมตขอนรพบนพกทชองเทยพยว 

3-5 วพนหลพงจากตจดตชอกพบเจขาหนขาทยพ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

8 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.คนาเขพพอนแกขว อ.ชานคมาน จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลคนาเขพพอนแกขว

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลคนาเขพพอนแกขว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

-ทยพมาของวพตถคดจบผลจตภพณฑฑ / บรจการ : 

เนพพองจากตนาบลคนาเขพพอนแกขวมยชาวภลไทอาศพยอยลชเปปนจนานวนมากและเผชาภลไทมยเอกลพกษณฑเปปน

ของตพวเองจถงนนาความเปปนเอกลพกษณฑนยจมาประกอบธครกจจเพพพอใหขคนในชคมชนมยรายไดข

-ผลจตภพณฑฑ / บรจการของคคณคพอ : 

แหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมภลไทตนาบลคนาเขพพอนแกขว

-ขายใหขใคร :  

1.ธครกจจการทชองเทยพยว คพอเปปนสถานทยพทชองเทยพยวของตนาบลหรพอจพงหวพดทยพสามารถมาทชองเทยพยวไดข

ทคกเพศทคกวพย

2.การจพดสพมมนาตชางๆ คพอเมพพอมยการจพดงานสพมมนาตชางๆกพจะใชขแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

ภลไทตนาบลคนาเขพพอนแกขวเปปนสถานทยพจพดสพมมนา

-ชชองทางการจนาหนชาย / การทนาการตลาด :

1.Offine คพอการเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมภลไททยพคนในชคมชนหรพอตนาบลสามารถมา

เทยพยวไดข

2.Online คพอการโปรโมทเชจงวพฒนธรรมภลไทตนาบลคนาเขพพอนแกขวผชานทางเพจ Facebook

-แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ : 

ทนาการโปรโมทแหลชงทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกเพพพอเปปนแหลชงทชองเทยพยวทยพยพพงยพน

-จคดแขพง / ขขอไดขเปรยยบ : 

เอกลพกษณฑความเปปนชนเผชาภลไท เชชนการแตชงกายหรพอวจถยชยวจตความเปปนอยลช

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 762 / 818



PS65006373 : การทดองเทททยวชชมชนคนตนาบลนาหวลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

สพพอสพงคมออนไลนฑ เชชน Facebook Tiktok

Gift voucher สชวนลดหของพพก

Booking ผชานเพจจะไดขรพบสชวนลดสจนคขาและบรจการอพพน ๆ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การทชองเทยพยวชคมชนคนตนาบลนาหวขา

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตร ทยพมยศลนยฑการเรยยนรลข สวนผลไมข และมยทยพพพกโฮ

มสเตยฑใหขนพกทชองเทยพยวไดขมาสพมผพส

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 7 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.นาหวขา อ.ปทคมราชวงศา จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทชองเทยพยวชคมชนคนตนาบลนาหวขา

ออนไลนฑ : ทชองเทยพยวชคมชนคนตนาบลนาหวขา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แนวทางการวางแผนเพพพอดนาเนจนการกชอตพจงกจจการขขอมลลทยพใชขประกอบแผนธครกจจนพจนรวบรวม

เปปนรายละเอยยดขขอมลลตชางๆ ทยพเกยพยวขของกพบทคกสชวนงานของกจจการและนนาขขอมลลเหลชานพจน มา

วจเคราะหฑเพพพอใหขผลขประกอบการเกจดความสามารถในการพจจารณาวางแผนงานทนาใหขเกจดความ

พรขอมตชอการดนาเนจนงานธครกจจ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,200

หนขา 763 / 818



PS65031409 : แหลดงทดองเทททยวเชมงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนา Page Facebook

พพฒนาการตลาดบนแพลตฟอรฑมออนไลนฑ Page Facebook

การใชขโซลชาเซลลฑในการกพกเกพบพลพงงานแสงอาทจตยฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สวนแมชสมหวพง (Mea Som Wang Land)

รายละเอทยด : สวนแมชสมหวพง เปปนสวนเกษตรอจนทรยยฑ มยการปลลกผพก ผลไมข และเลยจยงสพตวฑ

เศรษฐกจจ จถงพพฒนาเปปนแหลชงเรยยนรลขเชจงเกษตร จพดเปปน 4 ฐาน ฐานเรยยนรลขทยพ 1 สมหวพง

แลนดฑ ฐานเรยยนรลขทยพ 2 อาหารปลาปปจ นกขอน ฐานเรยยนรลขทยพ 3 นนจาหมพกชยวภาพ ฐานเรยยนรลขทยพ 4 ยพพว

แมลง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.พระเหลา อ.พนา จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนพจชชานพนทฑ&ชวพลลพกษณฑ

ออนไลนฑ : สวนพจชชานพนทฑ&ชวพลลพกษณฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- สรขางเครพอขชาย

- อบรมและเรยยนรลขเกยพยวกพบการแปรรลปผลผลจต

- พพฒนาเปปนฐานกจจกรรมเสพพอการเรยยนรลขเชจงเกษตร

- สชงเสรจมการขาย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 19,200

หนขา 764 / 818



PS65008970 : การทดองเทททยวเชมงวมฒนธรรมตนาบลนาหมอมลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

รนาวงชาวบขาน

Application agency โรงแรม

ตามรอยครลสลา

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบการจองเบพดเสรพจทพพวโลก (GDS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Home stay นาภลคนา

รายละเอทยด : คชาอาหาร 40-100 บาทขถจนไป คชาทยพพพกคพนละ 200 บาทขถจนไป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยเทคโนโลยยพระจอมเกลขาธนบครย

ต.นาหมอมขา อ.เมพองอนานาจเจรจญ จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : โฮมสเตยฑบขานนาภลคนา - Home stay baan na phu khum

ออนไลนฑ : โฮมสเตยฑบขานนาภลคนา - Home stay baan na phu khum

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เพพพอเผยแพรชวพฒนธรรมทยพงดงามของตนาบลนาหมอมขาใหขนพกทชองเทยพยวไดขเทยพยวชมและกลคชม

เกษตรกรมยพพจนทยพในการวางขายผลผลจตเพจพมกลคชมลคกคขาทยพสนใจในเรพพองวพฒนธรรมและการตลาด

ไดขมากขถจนคนในตนาบลมยรายไดขจากการจขางงานของHome stay

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 80,000

หนขา 765 / 818



PS65002756 : ปฝท นจมกรยานเชมงวมฒนธรรม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Page facebook

You Tube

เวพบไซตฑสชวนราชการและสพพอประชาสพมพพนธฑอพพนๆ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กจจกรรมปปพ นจพกรยานทชองเทยพยวในดจนแดนเสมาพพนปป

รายละเอทยด : กจจกรรมปปพ นจพกรยานเพพพอสคขภาพเสขนทางเสมาพพนปปของตนาบลเปฟอยซถพงมยระยะ

ทางประมาณ 15 กจโลเมตรผชานแหลชงทชองเทยพยวสนาคพญของหมลชบขาน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 6 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.เปฟอย อ.ลพออนานาจ จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเปฟอย อนาเภอลพออนานาจ จพงหวพดอนานาจเจรจญ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเปฟอย อนาเภอลพออนานาจ จพงหวพดอนานาจเจรจญ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

กจจกรรมตพกบาตรขขาวเหนยยว ปปพ นจพกรยานเทยพยวดจนแดนเสมาพพนปปเปปนการนนากจจกรรมตพกบาตร

เสารฑแรก ซถพงจพดเปปนประจนาทคกเดพอนมาผนวกกพบกจจกรรมปปพ นจพกรยานเพพพอสคขภาพเสขนทางเสมา

พพนปปของตนาบลเปฟอยซถพงมยระยะทางประมาณ 15 กจโลเมตรผชานแหลชงทชองเทยพยวสนาคพญของหมลช

บขาน เชชน กลคชมเสมาพพนปป วพด โบสถฑและสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจระหวชางหมลชบขานเปฟอย หพว

ดง นาดลนและนนจาทชวม ซถพงจะเปปนการทนางานรชวมกพนของทคกหมลชบขานในตนาบลโดยมยกลคชมเปปาหมาย

เปปนนพกทชองเทยพยวทยพชพพนชอบกจจกรรมการปปพ นจพกรยานและกลคชมนพกทชองเทยพยวทยพมาเปปนครอบครพว 

โดยชคมชนจะมยรายไดขจากการเกพบคชาลงทะเบยยนเขขารชวมกจจกรรม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 766 / 818



PS65003032 : ลสกประคบสมชนไพร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพพองซยลบรรจคภพณฑ

เครพพองบดสมคนไพร

เครพพองอบแหขงสมคนไพร

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ลลกประคบสมคนไพร

รายละเอทยด : - ลลกประคบสมคนไพรตของหชอผขาปปดสนจทรลปทรงตชาง ๆ ภายในบรรจคสมคนไพร

สดหรพอแหขงหลายชนจดรวมกพน กรณยทนาเปปนรลปทรงกลมปลายผขาตของรวมแลขวมพดใหขแนชน ทนา

เปปนดขามจพบ ตของมยกลจพนหอมของนนจามพนหอมระเหยของสมคนไพรทยพใชข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.โพนทอง อ.เสนางคนจคม จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เอมอรสมคนไพรลลกประคบ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลโพนทอง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

-ขยายตลาดสชงออก

-สชงเสรจมการใหขงานในกลคชมคนรคชนใหมช

-จพดทนาผลจตภพณฑฑในรลปแบบใหขนชาสนใจ

-ลงมพอปฏจบพตจของคนในชคมชน

-วางแผนตลาดเพพพอจพดทนาในรลปแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 767 / 818



PS65011139 : ปฝท นจมกยานเชมงทดองเทททยวปฟาดงใหญด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การประชาสพมพพนธฑผชานทางออนไลนฑ

โดรนถชายภาพ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปปพ นจพกรยานเชจงทชองเทยพยวปปาดงใหญช

รายละเอทยด : ปปพ นจพกยานเชจงทชองเทยพยวปปาดงใหญชแหลชงวพฒนธรรม เขขาเยยพยมชมปปาดงใหญช 

ปปาอคดมสมบลรณฑ แหลชงสรขางรายไดขและอาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยมหจดล

ต.สรขางถชอนขอย อ.หพวตะพาน จ.อนานาจเจรจญ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : U2T of BCG ตนาบลสรขางถชอนขอย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ปปพ นจพกยานเชจงทชองเทยพยวปปาดงใหญชแหลชงวพฒนธรรม เขขาเยยพยมชมปปาดงใหญช ปปาอคดมสมบลรณฑ 

แหลชงสรขางรายไดขและอาหาร แกชชคมชน เชชน เหพด ปลวก ระโงก ใค เพาะ เหพดตชางๆ และของปปา 

แหลชงวพฒนธรรม สถานทยพตชางๆภายในตนาบล เชชน วพดสวยงาม บชอนนจาศพกดจดสจทธจด เขพพอนลนาเซบาย  

สวนสพตวฑ กราบพระใหญชหนองสยโว เยยพยมกลคชมอาชยพตชางๆ ในศลนยฑศยลปาชยพสรขางถชอฯ เพพพอใหข

บคคคลภายในชคมชนหรพอในตนาบลฯ กลคชมอาชยพตชางๆเอาสจนคขา ภายในกลคชมมาวชางขาย หรพอ

จนาหนชายไดข เกจดรายไดขหมคนเวยยน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 768 / 818



PS65019814 : วมสาหกมจการทดองเทททยวชชมชนตนาบลโสมเยททยม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การสรขางเสขนทางการทชองเทยพยวทางนนจา โดยการใชขระบบ GIS

Drone

การสนารวจพพจนทยพในตนาบลโดยใชขภาพถชายทชางอากาศ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วจสาหกจจการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลโสมเยยพยม อนาเภอนนจาโสม จพงหวพด

อคดรธานย

รายละเอทยด : เปปนการทชองเทยพยวมลลคชาสลง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.โสมเยยพยม อ.นนจาโสม จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ทยพมาของวพตถคดจบผลจตภพณฑฑ/บรจการ

• แหลชงนนจาธรรมชาตจของตนาบลโสมเยยพยม

ผลจตภพณฑฑ/บรจการของคคณคพอ

• วจสาหกจจการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลโสมเยยพยม อนาเภอนนจาโสม จพงหวพดอคดรธานย All Day ทพวรฑ 1 

วพนไมชพพกคขางคพน 599บาทและพพกคขางคพน 2 วพน 1คพน 1149 บาท

ขายใหขใคร

• วพยทนางานและวพยรคชน ชชวงอายค16-45 ปป

• บคคคลผลขทยพอยากมาทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจ

ชชองทางการจพดจนาหนชาย/การทนาการตลาด

• ขายในออนไลนฑและออฟไลนฑ 

• ออฟไลนฑ คพอ บคคคลผลขมาทชองเทยพยวในสถานทยพทชองเทยพยว

• ออนไลนฑ คพอ titoki Facebook Shopee Lazada

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ

• การพพฒนาแหลชงนนจาในตนาบลใหขกลายเปปนสถานทยพทชองเทยพยว เพพพอสรขางรายไดขใหขคนในชคมชน 

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 769 / 818



PS65032219 : นนนาหอมใบตะไครล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมเครพพองกลพพนนนจามพนหอมระเหย

ขวดบรรจคภพณฑฑทยพทพนสมพย

นวพตกรรมการคงสภาพสมคนไพรใหขเกพบไวขใชขไดขนาน

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาหอมใบตะไครข

รายละเอทยด : เปปนการนนาตะไครขทยพเปปนพพชทยพมยอยลชจนานวนมากในชคมชนมาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑ

นนจาหอมใบตะไครข ซถพงนนจาหอมระเหยจากใบตะไครขมยกลจพนหอม มยสรรพคคณชชวยลดความเครยยด 

อาการปวดหพว และอาการเมพพอยลขาหลพงจากการทนางานไดขดย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.บขานชพย อ.บขานดคง จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ตนาบลบขานชพยนอกจากจะผลจตเครพพองตขมยนาทยพไดขจากพพชสมคนไพรในชคมชนแลขว ยพงมย

การเพจพมมลลคชาใหขกพบผลจตภพณฑฑ และใชขวพสดคอยชางคคขมคชา โดยการนนาตะไครขทยพเปปนพพชทยพมยอยลชจนานวน

มากในชคมชนมาแปรรลปเปปนผลจตภพณฑฑนนจาหอมใบตะไครข ซถพงนนจาหอมระเหยจากใบตะไครขมยกลจพน

หอม มยสรรพคคณ

ชชวยลดความเครยยด อาการปวดหพว และอาการเมพพอยลขาหลพงจากการทนางานไดขดย ซถพงตอบโจทยฑ

กพบความตของการของลลกคขาในปปจจคบพนทยพตของทนางานเปปนระยะเวลานาน ๆ เพราะนนจาหอมใบตะไครข

สามารถชชวยในการผชอนคลายไดขเปปนอยชางดย

โครงการ U2T For BCG จะเขขามาพพฒนาผลจตภพณฑฑนนจาหอมใบตะไครขดขานการแปรรลปผลจตภพณฑฑ

ทยพเปปน

ทยพตของการของตลาดรวมทพจงนนาสมคนไพรเขขามาผลจตเพพพอเพจพมมลลคชา และในดขานชชองทางการขาย

จะพพฒนาสชวนตลาดออนไลนฑ โดยเพจพมชชองทางการประชาสพมพพนธฑสจนคขา ดขวยการสรขางชชอง 

YouTube LINE OFFICIAL Account และเพจ Facebook ของตนาบลบขานชพยใหขมยคนรลขจพกและ

เขขาถถงสจนคขามากยจพงขถจน โดยการจพดทนาคลจปวจดยโอแนะนนาสจนคขา การไลฟฟสดหรพอถชายรลปแนะนนา

สจนคขาใหขนชาสนใจ เพพพอสรขางยอดขายใหขกพบคนในตนาบล

บขานชพยเพจพมขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 770 / 818



PS65027790 : การทดองเทททยวเชมงนมเวศ “แหลดงเรทยนรสลวมถทชชมชนเกลชอสมนเธาวฑตนาบลบลานดชง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

อคตสาหกรรมการทชองเทยพยวและบรจการ  ตนาบลบขานดคง อนาเภอบขานดคง

การอบรมเชจงปฏจบพตจการมพคคคเทศกฑนขอย

บคคคลทพพวไปทยพสนใจทพจงนอกและในพพจนทยพ ตลอดจนแพลทฟอรฑมออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงเรยยนรลขวจถยชคมชนเกลพอสจนเธาวฑตนาบลบขานดค

ง(Community-based tourism learning centre : Ban Dung rock salt)

รายละเอทยด : การรวบรวมขขอมลลทยพเกยพยวขของกพบวจถยชยวจตของชคมชน ประวพตจศาสตรฑชคมชน และ

แหลชงธรรมชาตจในชคมชน มาพพฒนาใหขเปปนแหลชงเรยยนรลขทยพมยเอกลพกษณฑของชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.บขานดคง อ.บขานดคง จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. แหลชงเรยยนรลขวจถยชคมชนเกลพอสจนเธาวฑตนาบลบขานดคง บรจการ การถชายทอดความรลขโดยตพวแทน

มพคคคเทศกฑนขอย เกยพยวกพบวจถยชยวจตกระบวน  การผลจตเกลพอสจนเธาวฑ

2. ขายใหขใคร นพกทชองเทยพยวทยพเขขาชมแหลชงเรยยนรลขวจถยชคมชนเกลพอสจนเธาวฑตนาบลบขานดคง ประชาชน

ในพพจนทยพ ผลขทยพมยความสนใจ

3.การทนาการตลาด เพจ U2T ตนาบลบขานดคง

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 771 / 818



PS65027824 : การนวดสปาเกลชอศรทสชทโธเพชทอสชขภาพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. เทคนจคการนวดแผนไทยรชวมกพบการนวดสปา

2. ใชขผลจตภพณฑฑสครพบเกลพอสจนเธาวฑ-สมคนไพรทยพมยการนนาหลพกการโมเดลเศรษฐกจจ BCG มา

ใชขในการผลจต

3. ขยายตลาดชชองทาง Online

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การนวดสปาเกลพอศรยสคทโธเพพพอสคขภาพ

รายละเอทยด : การนวดสปาเกลพอสจนเธาวฑศรยสคทโธเพพพอสคขภาพ นนจารขอนทยพใชขมาจากนวพตกรรม

เครพพองทนานนจารขอนพลพงงานแสงอาทจตยฑ ใชขรชวมกพบสครพบเกลพอสจนเธาวฑขพดผจวศรยสคทโธทยพพพฒนา

ขถจน มาเพจพมบรจการนวดใหขกพบกลคชมทยพทนางานนวดแผนไทยอยลชแลขว รวมทพจงมยการจพดอบรมใหขผลขทยพ

สนใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.ศรยสคทโธ อ.บขานดคง จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การนวดสปาเกลพอศรยสคทโธเพพพอสคขภาพ โดยการใชขสครพบเกลพอสจนเธาวฑขพดผจวศรยสคทโธ มา

พพฒนาใหขบรจการนวดเพจพมเตจมใหขกพบกลคชมทยพทนางานนวดแผนไทยอยลชแลขว รวมทพจงมยการจพดอบรมใหข

กพบประชาชนทยพสนใจในการนวด เพพพอสรขางงานสรขางอาชยพ สรขางรายไดข และนนาความมพพงคพพงไปสลช

ชคมชนตชอไป พรขอมทพจงมยการชชวยขยายตลาดออนไลนฑและพพฒนา เพจ Facebook ของเทศบาล 

หรพอเพจพมชชองทางการจองคจวออนไลนฑเพพพอความสะดวกใหขกพบผลขทยพสนใจเขขาใชขบรจการและมยการ

ประชาสพมพพนธฑเชจญชวนประชาชนทยพสนใจเขขาใชขบรจการ

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ

1. ซพจอสจนคขาครบ 300 บาท บรจการจพดสชงฟรยในเขตเทศ บาลหรพอบรจเวณใกลขเคยยง

2. จพดสชงทางขนสชงเอกชน

3. พพฒนาเพจ/สรขางเพจ 

Facebook ใหขมยบรจการจองคจวบรจการออนไลนฑ

4. การจพดอบรมใหขกพบประชาชนทยพสนใจในการนวดเพพพอสรขางงานสรขางอาชยพ สรขางรายไดข และ

นนาความมพพงคพพงไปสลชชคมชนตชอไป

จคดแขพง/ขขอไดขเปรยยบ

เปปนผลจตภพณฑฑทยพใชขสมคนไพรทยพอบดขวยตลขพลพงงานแสงอาทจตยฑ

สดสะอาดและปราศจากสารเคมย ใชขแลขวปลอดภพย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 9,000

หนขา 772 / 818



PS65013302 : สเปรฑยนวดเอวนยชด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การแปรรลปผลจตภพณฑฑ

การเพจพมตลาดและชชองทางการขาย

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สเปรยฑวชานเอพนยพด (HAISOK PLANTAGO MAJOR SPRAY)

รายละเอทยด : นนาสมคนไพรในพพจนทยพมาพพฒนาและแปรรลป ในรลปแบบสมคนไพรวชานเอพดยพด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.หายโศก อ.บขานผพอ จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. อบรมเชจงปฏจบพตจการใหขความรลขเกยพยวกพบสเปรยฑวชานเอพนยพด

2. การพพฒนาสเปรยฑวชานเอพนยพด บรรจคภพณฑฑ ออกแบบโลโกขใหขทพนสมพย และมยมาตรฐาน

3. จพดจนาหนชายผชานชชองทาง

                1.offine

                 2. online

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,883

หนขา 773 / 818



PS65058107 : โครงการฝปกอบรมทมกษะอาชทพเพชทอเพมทมมสลคดา พมฒนาผลมตภมณฑฑตะกรลาและเสชทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดอบรมใหขความรลขเกยพยวกพบการเพจพมมลลคชาตะกรขา

ใหขความรลขเกยพยวกพบการออกแบบผลจตภพณฑฑ

ใหขความรลขเกยพยวกพบการจนาหนชายสจนคขาทางออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตะกรขาพารวย

รายละเอทยด : นนาตะกรขามาตกแตชงเพพพอเพจพมมลลคชาใหขเปปนทยพนาสนใจ จนาหนชายสรขางรายไดขใหข

กพบชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.สคมเสขา อ.เพพญ จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยพมาของวพตถคดจบ รพบซพจอตะกรขาและเสพพอจากชาวบขานในชคมชน เพพพอสรขางรายไดขใหขชคมชน 

ผลจตภพณฑฑ/บรจการของคคณคพอ เพจพมมลลคชาตะกรขาใหขเปปนทยพนชาสนใจ เปปนทยพตของการของตลาด (

ตะกรขาพารวย Rich basket) เพจพมมลลคชาเสพพอโดยนนาเสพพอมาผลจตเปปนของทยพระลถก (เตชานนาโชค 

Luck turtle) ขายใหขใคร บคคคลทพพวไปทคกเพศทคกวพย ชชองทางการจนาหนชาย/การทนาการตลาด 

ศลนยฑเรยยนรลขในชคมชนตนาบลสคมเสขา ทางเพจเฟสบคบก 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100074376373887 แผนการพพฒนา

ผลจตภพณฑฑ/บรจการ ตะกรขาพารวย (Rich basket) เตชานนาโชค (เตชานนาโชค Luck turtle) จคด

แขพง/ขขอไดขเปรยยบ เปปนนวพตกรรมใหมชของชคมชน งานทนามพอ (Hand made) วจธยการสรขางรายไดข 

ซพจอวพตถคดจบ นนามาผลจต และจพดจนาหนชาย

https://www.facebook.com/profle.php?id=100074376373887

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 650

หนขา 774 / 818



PS65061111 : โครงการฝปกอบรมทมกษะอาชทพเพชทอเพมทมมสลคดา พมฒนาผลมตภมณฑฑตะกรลาและเสชทอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใหขความรลขเกยพยวกพบการจนาหนชายสจนคขาทางออนไลนฑ

ใหขความรลขเกยพยวกพบการออกแบบผลจตภพณฑฑ

จพดอบรมใหขความรลขเกยพยวกพบการเพจพมมลลคชาเสพพอ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ตะกรขาพารวย

รายละเอทยด : นนาตะกรขามาตกแตชงเพพพอพจพมมลลคชาใหขเปปนทยพนชาสนใจ จนาหนชายสรขางรายไดขใหขกพบ

ชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.สคมเสขา อ.เพพญ จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยพมาของวพตถคดจบ รพบซพจอตะกรขาและเสพพอจากชาวบขานในชคมชน เพพพอสรขางรายไดขใหขชคมชน 

ผลจตภพณฑฑ/บรจการของคคณคพอ เพจพมมลลคชาตะกรขาใหขเปปนทยพนชาสนใจ เปปนทยพตของการของตลาด (

ตะกรขาพารวย Rich basket) เพจพมมลลคชาเสพพอโดยนนาเสพพอมาผลจตเปปนของทยพระลถก (เตชานนาโชค 

Luck turtle) ขายใหขใคร บคคคลทพพวไปทคกเพศทคกวพย ชชองทางการจนาหนชาย/การทนาการตลาด 

ศลนยฑเรยยนรลขในชคมชนตนาบลสคมเสขา ทางเพจเฟสบคบก 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100074376373887 แผนการพพฒนา

ผลจตภพณฑฑ/บรจการ ตะกรขาพารวย (Rich basket) เตชานนาโชค (เตชานนาโชค Luck turtle) จคด

แขพง/ขขอไดขเปรยยบ เปปนนวพตกรรมใหมชของชคมชน งานทนามพอ (Hand made) วจธยการสรขางรายไดข 

ซพจอวพตถคดจบ นนามาผลจต และจพดจนาหนชาย

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 650

หนขา 775 / 818



PS65031323 : นายสง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการออกแบบตพดเยพบทยพทพนสมพย

เทคโนโลยยการออกแบบผลจตภพณฑฑ

เทคโนโลยยการออกแบบบรรจคภพณฑฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปานายลง

รายละเอทยด : การพพฒนาผลจตภพณฑฑชคมชนโดยนนาเอาอพตลพกษณฑของชคมชนนายลงทยพมยการทอ

ผขาลายนกยลงซถพงเปปนเอกลพกษณฑประจนาทของถจพนทยพมยการสพบทอดกพนมาอยชางยาวนานอยกทพจงคน

ในชคมชนยพงผลจตเสขนฝปายทยพไดขมาจากตขนฝปาย เสขนไหมทยพมาจากการเลยจยงหมชอนไหมของคน

ชคมชนขถจนมาใชขเอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคดรธานย

ต.นายลง อ.ศรยธาตค จ.อคดรธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ภพฏ ธ นา @ คนาชะโนด

ออนไลนฑ : ตลาด ภพฏ ธ นา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ภลไทนายลง เปปนกลคชมทยพดนาเนจนการจนาหนชายผลจตภพณฑฑผขาซจพนลายนกยลงและผขาลายไสขปลาไหล 

เนพพองจากมองเหพนโอกาสธครกจจจากการทยพตลาดเสพจอผขาเครพพองแตชงกายมยบทบาทมากขถจน

ประกอบกพบผลขบรจโภคใหขความสนใจการสวมใสชเสพจอผขาและกระเปปาเพพพอเขขาสพงคม ออกงานในพจธย

สนาคพญตชาง ๆ หรพอยลนจฟอรฑมตามสายอาชยพ ผลจตภพณฑฑเสพจอคลคมและกระเปปาลายนกยลงเปปนอยก

ทางเลพอกหนถพงของผลขบรจโภคทยพนจยมสวมใสชผขาฝปายผขาไหมทยพมยลวดลายทยพสวยงาม โดยผลจตภพณฑฑ

เนขนทยพการออกแบบทยพทพนสมพย สวมใสชงชายและดถงดลดความสนใจของกลคชมลลกคขาทคกชชวงวพย

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 30,000

หนขา 776 / 818



PS65014402 : “Low Carbor Tour นมว ลาวเวทยง”

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบสพพอประชาสพมพพนธฑ

การจพดกจจจกรรมระหวชางการทชองเทยพยง (กระถางตขนไมขจากยางรถยนตฑ)

สพพอและชชองทางการขายออนไลนฑ ไลฟฟสดโปรโมทเสขนทาง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : Low Carbon Tour นพว ลาวเวยยง

รายละเอทยด : ออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลหาดสองแคว เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขปปพ น

จพกรยานตามเสขนทาง และเรยยนรลขในฐานกจจกรรมการเรยยนรลขตามศลนยฑการเรยยนรลขทยพไดขจพดไวข 

รวมไปถถงการแวะพพกตามจคดเชพคอจน เชชน รขานกาแฟ รขานอาหาร สวนอจนผาลพม สตรยทอาท

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ตลาดสวนไผช ฮจมลจพง

ออนไลนฑ : เพจ facebook : U2T มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑสลชตนาบลหาดสองแคว

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ออกแบบเสขนทางการทชองเทยพยวตนาบลหาดสองแคว โดยการปปพ นจพกรยานกจจกรรมยามเชขาตพก

บาตรหาบจพงหพน จพดฐานกจจกรรมตามศลนยฑการเรยยนรลขมยทพจงหมด6 ฐาน อาหารพพจนบขานกจจกรรม

พพจนบขาน การแสดงบาสะโลบ ดนตรยอพงกะลคงสรขาง content โปรโมทเสขนทางการทชองเทยพยว

ตนาบลหาดสองแคว

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 12,000

หนขา 777 / 818



PS65004571 : ลานกางเตวนทฑเชมงนมเวศ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การออกแบบลานกางเตพนทฑ

การบรจหารจพดการและการดลแล

การผลจตสพพอโฆษณา การประชาสพมพพนธฑและการตลาดออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพนแปแคขมปฟปปจ ง

รายละเอทยด : เปปนธครกจจบรจการใหขเชชาลานกางเตพนทฑในพพจนทยพชคมชน ตนาบลนางพญา โดยผลขใหข

บรจการอนานวยความสะดวกใหข เชชน การใหขเชชายพมเตพนทฑ บรจการหของนนจาฟรย และทยจอดรถ โดย

เกพบคชาบรจการ 150 บาทตชอคนตชอ 1 คพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.นางพญา อ.ทชาปลา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สพนแปแคขมปฟปปจ ง

ออนไลนฑ : https://m.facebook.com/profle.php?id=100085026261531

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

- ความรลขเยพจองตขนเกยพยวกพบลานกางเตพนทฑ 

- การวจเคราะหฑและการเตรยยมพพจนทยพลานกางเตพนทฑ

- สจพงอนานวยความสะดวก

- การบรจหารและการจพดการ

- กฏกตจกามารยาท

- การประชาสพมพพนธฑและการสรขางลลกคขา

- การจพดทนาสพพอประชาสพมพพนธฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 778 / 818



PS65010498 : โครงการการพมฒนาทดองเทททยวบลานทรายงาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

นวพตกรรมขขอมลลแหลชงทชองเทยพยวออนไลนฑใหขนพกทชองเทยพยวสามารถกดเขขาดลขขอมลลของแตชละทยพ

ไดข

นวพตกรรมแผนทยพรลปภาพแสดงแหลชงทชองเทยพยวในชคมชน

เทคโนโลยยการสพพอสารและการประชาสพมพพนธฑผชานชชองทาง Online

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แกชงทรายงาม

รายละเอทยด : เปปนแหลชงนนจาธรรมชาตจไหลผชานโขดหจน ลพกษณะเปปนแกชง นนจาใสและไมชลถกมาก 

สามารถเลชนไดขทคกเพศทคกวพย โดยมยซคขมทยพนพพงใหขบรจการสนาหรพบพพกผชอนและรพบประทานอาหาร

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.นนจาหมพน อ.ทชาปลา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

รวบรวมเอาผลขประกอบการในพพจนทยพแกชงทรายงามแลขวโปรโมทใหขกพบนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกผชาน

แผนทยพรลปภาพ สพพอตชางๆ และการคอนเทนตฑทยพเชจญชวนนพกทชองเทยพยวใหขมาเทยพยวยพงสถานทยพ

ประกอบการตชางๆ โดยมยการแนะนนาสถานทยพประกอบการนพจนๆโดยละเอยยดวชาใหขบรจการอะไรบขาง

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดขยะ/การนนาวพตถคดจบกลพบมาใชขใหมช [Reduce/Reuse/Recycle]

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 779 / 818



PS65005107 : ทดองเทททยวรมมนนนานดานผดานแอพพลมเคชมทนระบบจองแพและสมทงอาหาร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แอพพลจเคชพนสนาหรพบการจองแพ

แอพพลจเคชพนสนาหรพบการสพพงอาหาร

การผลจตสพพอประชาสพมพพนธฑออนไลนฑ

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวรจมนนจานชาน

รายละเอทยด : แมชนนจานชานเปปนแมชนนจาสายหลพกของคนไทยไหลผชานพพจนทยพตนาบลผาเลพอดจถงมย

หาดนนจาทยพสวยงามเกจดขถจนทนาใหขเกจดเปปนสถานทยพทชองเทยพยวพพกผชอนมยกจจกรรมการเลชนนนจาไมชวชา

จะเปปนในรลปแบบของแพไมขไผชหรพอเครพพองเลชนทางนนจาตชางๆแมชนนจานชานเปปนแมชนนจาสายหลพกของ

คนไทย ไหลผชานพพจนทยพตนาบลผาเลพอด เกจดเปปนหาดนนจาทยพสวยงาม บรรยากาศดย จถงถลกพพฒนา

เปปนแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพมยชพพอเสยยงของอนาเภอทชาปลา จพงหวพดอคตรดจตถฑ ซถพง

บรจเวณรจมนนจา 2 ฝปพ ง ถลกพพฒนาเปปนสถานทยพทชองเทยพยวพพกผชอน หยชอนใจ มยกจจกรรมทางนนจาในรลป

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ผาเลพอด อ.ทชาปลา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : หาดมาดาม แพ & แคมปปจ ง

ออนไลนฑ : หาดมาดาม แพ & แคมปปจ ง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

ตนาบลผาเลพอดมยแมชนนจานชานไหลผชาน จถงมยหาดนนจาทยพสวยงามเกจดขถจน มยการพพฒนาพพจนทยพเปปนแหลชง

ทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพสวยงาม ดถงดลดนพกทชองเทยพยวทยพตของกาพพกผชอนหยชอนใจ ดขวยมย

กจจกรรมทางนนจาในรลปแบบของแพไมขไผช หรพอเครพพองเลชนทางนนจาตชาง ๆ ทพจงยพงมยกจจกรรมลชองแพ

พาทพวรฑชมวจวแมชนนจานชาน และแวะตามจคดทยพลงเลชนนนจาไดข  รวมถถงมยอาหารไวขสนาหรพบบรจการนพกทชอง

เทยพยว หาดนนจานชานจถงเปปนแหลชงทยพไดขรพบความนจยมเปปนจนานวนมาก โดยเฉพาะชชวงเดพอนเมษายน

ของทคกปป หาดนนจานชานทยพมยชพพอเสยยง เชชน หาดมาดาม หาดหคชงลคงทวน หาดผาเตชา แพปปาแปปว ณ ภา

สจรจรยสอรฑท รขานอาหารครพวอยสาน เปปนตขน  (เพจพมเตจมดขวยระบบการจองแพและสพพงอาหารดขวยเวพบ

แอพพลจเคชพพน)

ลลกคขาเปปาหมาย  - กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคเหนพอ และภาคกลาง ไมชจนากพดเพศ 

ไมชจนากพดอายค โดยเปปนบคคคล ครอบครพว กลคชมนพกศถกษา ทยพชพพนชอบการทชองเทยพยวตามแหลชง

ธรรมชาตจ นนจา ภลเขา 

ชชองทางการขาย  - ชชองทางการใหขบรจการสนาหรพบแหลชงทองเทยพยวรจมนนจานชานจะเปปนทางสพพอออ

นไลนฑ ทพจงเพจเฟสบคบค และปปายประชาสพมพพนธฑตามเสขนทางหลพก ของตนาบลผาเลพอด (เพจพมเตจม

ดขวยระบบการจองแพและสพพงอาหารดขวยเวพบแอพพลจเคชพพน)

กระบวนการผลจต  - การใหขบรจการสนาหรพบแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจรจมนนจานชาน มยจคดทชอง

เทยพยวหลายหมลชบขานในแตชละทยพจะมยการดลแลความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภพยสนาหรพบการ

เลชนนนจา การนพพงแพพพกผชอน และกจจกรรมทางนนจา ไวขใหขสนาหรพบนพกทชองเทยพยว โดยเฉพาะหนขารขอน

ชชวงเดพอนเมษายน ของทคกปป เพพพอใหขสะดวกรวดเรพวและทพนสมพย เราจถงนนาเทคโนโลยยเขขามาชชวยผลข

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 157,250

หนขา 780 / 818



PS65007620 : ระบบใหลบรมการสดงเสรมมการทดองเทททยวของชชมชนแบบครบวงจน ของ ต.มดวงเตวดตลน (M7T 

Smart Tour)

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Visualization

Web Application

อจนเทอรฑเนพต

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : M7T Smart Tour

รายละเอทยด : ระบบการใหขบรจการเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวผชาน เครพอขชายออนไลนฑ และ โซ

เชยยลมจเดยย แบบครบวงจร ดขวยกระบวนการ 3 P(mPromote Product Progra)1.Promote 

ผชาน Social networlk ทคกฃชองทาง2.Product มยการขาย ผลจตภพณฑฑ ชคมชน ควบคลชการ เฃพพอม

โยงแหลชงทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.มชวงเจพดตขน อ.บขานโคก จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : www.m7tutt.com

ออนไลนฑ : www.m7tutt.com

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ระบบการใหขบรจการเพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวผชาน เครพอขชายออนไลนฑ และ โซเชยยลมจเดยย แบบ

ครบวงจร ดขวยกระบวนการ 3 P(mPromote Product Progra)

1.Promote ผชาน Social networlk ทคกฃชองทาง

2.Product มยการขาย ผลจตภพณฑฑ ชคมชน ควบคลชการ เฃพพอมโยงแหลชงทชองเทยพยว 

3.Program ขาย Program ทพวรฑ ใหขกพบ ผชานระบบ M7T Smart Tour Application

การตลาดแบบ 3 P จะทนาใหขกลคชมลลกคขามยความสะดวกในการ ทชองเทยพยวในพพจนทยพ มชวงเจพดตขนมาก

ยจพงขถจน

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 781 / 818



PS65014117 : BCG Tourism “ฉบมบ DOT: ทดองเทททยววมถทคอรชม”

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาสจนคขา/บรจการใหขมยมลลคชาสลง

ยกระดพบมาตรฐานสจนคขา/บรจการ

ออกแบบสจนคขา/บรจการใหมช

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : BCG Tourism “ฉบพบ DOT : ทชองเทยพยววจถยคอรคม"

รายละเอทยด : เปปนการจพดทรจปในการทชองเทยพยวในแบบ One day trip นพกทชองเทยพยวจะไดข

สพมผพสวพฒนธรรมลาวเวยยง แหลชงชคมชนดพจงเดจม ผลจตภพณฑฑภลมจปปญญาพพจนถจพน เกษตรปลอด

สาร คชาระดพบนนจาตาลตนพา กจจกรรมsand boxวจถยคอรคม ชจมชขอปรขานคขาชคมชน การบรจการ

มาตราฐานฉบพบ DOT สคดประทพบใจ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.คอรคม อ.พจชพย จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : การบอกเลชาปากตชอปาก

ออนไลนฑ : เพจ facebook : U2T Korrum

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

การจพดการทชองเทยพยวโดยชคมชนมยความสนาคพญตชอการพพฒนาชคมชนใหขเกจดการเปลยพยน

แปลงอยชางเปปนรลปธรรมสามารถพถพงพาตนเองไดข จถงไดขนนาแนวคจดการพพฒนาทยพสอดคลของกพบ

กรมการทชองเทยพยวในรลปแบบการพลจกโฉมรพบการทชองเทยพยววจถยใหมช (New Normal)

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

จนานวนรายไดล : 23,940

หนขา 782 / 818



PS65012946 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG.(U2T for BCG

สดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงสชขภาพ ตนาบลบลานโคน อนาเภอพมชมย จมงหวมดอชตรดมตถฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

แปปงกลขวยออแกนจค

แปปงมะละกอออแกนจค

การทชองเทยพยวชคมชนเชจงสคขภาพ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ฟารฑมผาสคข,ศลนยฑการเรยยนรลขเพพพอสคขภาพชคมชน

รายละเอทยด : การสชงเสรจมการทชองเทยพยวและการดลแลสคขภาพของคนในชคมชน โดยใชข

ธรรมชาตจบนาบพดเพพพอการฟฟจ นฟลภาวะลองโควจด มยการพพฒนาดขานเศรษฐกจจในชคมชนและ

เกษตรกรรมอจนทรยยฑวจถยใหมช

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.บขานโคน อ.พจชพย จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ฟารฑมผาสคข

ออนไลนฑ : ฟารฑมผาสคข ฟารฑมสคขเพพพอสคขภาพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การเพจพมสพพอประชาสพมพพนธฑเชจญชวนในแอพพจเคชพพนใหมชๆ และดนาเนจนการจองการเขขารชวม

กจจกรรมผชานแฟนเพจFacebook รวมถถงมยการจพดกจจกรรมใหขผลขทยพสนใจเขขารชวมกจจกรรม

แบบออฟไลนฑทยพฟารฑมผาสคข ศลนยฑเรยยนรลข ฟฟจ นฟล  บนาบพด สคขภาพองคฑรวม ตนาบลบขานโคน อนาเภอ

พจชพย จพงหวพดอคตรดจตถฑ และกนาหนดราคาการใหขบรจการในแตชละกจจกรรมใหขเหมาะสมกพบแตชละ

ชชวงอายคของผลขเขขารชวม

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 783 / 818



PS65008877 : จชดเชวคอมนของดทชชมชน ตนาบลบลานเสทนยว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Facebook fanpage

Information Center

Social Media

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จคดเชพคอจนของดยชคมชน ตนาบลบขานเสยจยว

รายละเอทยด : วพดมหาธาตคเปปนโบราณสถานเกชาแกชทยพจพดเปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรมทยพ

ตอบสนองความตของการในการเรยยนรลข รวมถถงคคณคชาทางสถาปปตยกรรม ศจลปะ ประเพณยวจถย

ชยวจตของคนในชคมชนคณะทยม U2T มยจคดมคชงเนขนทยพจะพพฒนาวพดมหาธาตคทยพเปปนแหลชงทชองเทยพยว

เชจงวพฒนธรรมจากการเคารพสพกการะพระธาตคแหชงนยจทยพมยความเชพพอมโยงความเชพพอความ

ศรพทธาของคนในชคมชนทยพตพจงของวพดมหาธาตค ตนาบลบขานเสยจยว อนาเภอฟากทชาจพงหวพด

อคตรดจตถฑ ตพจงอยลชใกลขทคชงนาทยพมยชพพอวชานาทคชงหลวง ทยพมยขนาดกวขางใหญช สามารถตขอนรพบนพกทชอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.บขานเสยจยว อ.ฟากทชา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยหนขารขาน

ออนไลนฑ : เทยพยวทยพนยพบขานใหมชพพฒนา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สถานทยพวพดมหาธาตคบขานเสยจยวมยประวพตจศาสตรฑนชาสนใจมยจคดเชพคอจนหลพงวพดเปปนนาทคชงหลวงทของ

นาการพพฒนาการสพพอสารผชานจคดเชพคอจนของดยชคมชนเพพพอสรขางการรพบรลขและเพจพมชชองทางการ

ตลาดสนาหรพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการของตนาบลบขานเสยจยว อนาเภอฟากทชา จพงหวพด

อคตรดจตถฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

อนครพกษฑสจพงแวดลขอม และมยการพพฒนาอยชางยพพงยพน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 784 / 818



PS65008532 : จชดเชวคอมนของดทชชมชน ตนาบลฟากทดา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ออกแบบเสขนทางกราฟฟปกสถานทยพทชองเทยพยวดขวยระบบ GPS

ประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวผชานโซเชยยล

ใชขโปรแกรมแตชงภาพตพดตชอวยดยโอเพพพอโปรโมทแหลชงทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จคดเชพคอจนของดยชคมชน ตนาบลฟากทชา

รายละเอทยด : - ใชขเปปนแนวทางในการทชองเทยพยวในรลปแบบทชองเทยพยวชคมชน- ใชขเปปนขขอมลลใน

การตพดสจนใจทชองเทยพยวในแตชละชชวงหรพอฤดลกาล

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ฟากทชา อ.ฟากทชา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยรขาน

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลฟากทชา - Fak Tha Uttaradit

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

เปปนการนนาแหลชงทชองเทยพยวในชคมชนมาพพฒนาและเตรยยมความพรขอมเพพพอจพดเปปนเสขนทางการ

ทชองเทยพยว ไมชวชาจะเปปนแหลชงทชองเทยพยวทางธรรมชาตจ แหลชงทชองเทยพยวทางวพฒนธรรม เชชน วพด 

อาหาร วจถยชยวจตภลมจปปญญา ซถพงสชวนเหลชานยจจะถลกนนาเสนอในรลปแบบของกจจกรรมการทชองเทยพยว 

เพพพอเพจพมความสนใจใหขกพบนพกทชองเทยพยว และเพจพมมลลคชาใหขกพบชคมชนไดขเปปนอยชางดย โดยทยพเสขนทาง

ทชองเทยพยวในชคมชนจะมยการนนากจจกรรมตชางๆเขขามาใชขเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวไดขมยสชวนรชวมและไดข

สพมผพสสจพงตชางๆในชคมชนไดขดขวยตนเอง  ในสชวนของปฏจทจนการทชองเทยพยวในตลอด 1 ปป จะชชวยใหข

เหพนถถงแนวทางการทชองเทยพยวไดขชพดเจนวชาในชชวงเดพอนไหนมยอะไรใหขทชองเทยพยวไดขบขาง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 785 / 818



PS65008422 : จชดเชวคอมนของดทชชมชน ตนาบลสองคอน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Facebook fanpage

Information Center

Social Media

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยว รอยพระพคทธบาท

รายละเอทยด : จากการสนารวจแหลชงทชองเทยพยว ตนาบลสองคอน อนาเภอฟากทชา พบวชามยรอย

พระพคทธบาท อยลชในเขตพพจนทยพบขานหนองหพวนา และนพกทชองเทยพยวยพงไมชรลขจพกมากนพก ดพงนพจน จถง

ควรมยการประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว ใหขเปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยวมากยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.สองคอน อ.ฟากทชา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมย

ออนไลนฑ : U2T Song Khon Team

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

Customer Segment - ประชาชนทคกชชวงวพย ชาย-หญจง ไมชจนากพด เพศ และชชวงอายค เพราะเปปน

กลคชมคนทยพสนใจเรพพองการทชองเทยพยวเชจงนจเวศ และวพฒนธรรม ความเชพพอ ของชาวลขานชขาง 

Customer Relationships – มยการตจดตามการรยวจวสถานทยพจากทางเพจทชองเทยพยวตนาบลสอง

คอน วชาหลพงจากมาเยพอนสถานทยพแลขวรลขสถก อยชางไร ควรมยการปรพบปรคงหรพอเพจพมเตจมสชวนใดบขาง 

เชชน การเดจนทาง และนนาการตอบรพบมา review สถานทยพทชองเทยพยวตชอไปดขวย

Value Propositions – เปปนแหลชงศถกษาประวพตจศาสตรฑรอยพระพคทธบาท ถพอเปปนแหลชงการ

เรยยนรลขใหขแกชประชาชนไดขรลขจพกมากยจพงขถจน และกระตคขนใหขเกจดการเปลยพยนแปลงดขานการทชองเทยพยว

และเศรษฐกจจของประชาชนในพพจนทยพใหขมยรายไดขเพจพมมากขถจน ไมชวชาจะเปปนสชวนของรขานคขา รขาน

อาหารในชคมชน

Key Activities - อนครพกษฑสจพงแวดลขอม แหลชงทชองเทยพยวเชจงนจเวศ เพจพมองคฑความรลขประวพตจความ

เปปนมาใหขแกชผลขมาเยพอน และสรขาง content โปรโมท สรขางความสนใจใหขแกชนพกทชองเทยพยว ใหขผลขคน

ไดขรลขจพกรอยพระพคทธบาท บขานหนองหพวนา อนาเภอฟากทชา จพงหวพดอคตรดจตถฑ กพนอยชางแพรชหลาย

Key Resources – ระบบนจเวศทยพอคดมสมบลรณฑ ประวพตจรอยพระพคทธบาท

Key Partners – ในสชวนของผลขเกยพยวใหขการสนพบสนคนและผลขเกยพยวขของในธครกจจ จะมยเกษตรอนาเภอ

ฟากทชา พพฒนาชคมชนอนาเภอฟากทชา องคฑการบรจหารสชวนตนาบลสองคอน หมลช 8 บขานหนองหพวนา 

Cost Structure – คชาแรง การจพดเตรยยมสถานทยพดลแลระบบนจเวศทางธรรมชาตจ คชาการตลาดใน

การยจงแอด เพพพอโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยว คชาสาธารณลปโภคตชาง ๆ 

Revenue Streams - รายไดขจากการทนา YouTube หากมยยอดวจว 1,000 คน ทยพดล YouTube จะ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 500

หนขา 786 / 818



PS65009910 : จชดเชวคอมนของดทชชมชนตนาบลสองหลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Facebook

Youtube

Tiktok

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : จคดเชพคอจนของดยชคมชนตนาบลสองหของ

รายละเอทยด : จคดชมวจวรลปปปจ นพญาครคตพพฒนาการสพพอสารผชานจคดเชพคอจนของดยชคมชนเพพพอ

สรขางการรพบรลขและเพจพมชชองทางการตลาดสนาหรพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการของตนาบล

สองหของ อนาเภอฟากทชา จพงหวพดอคตรดจตถฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.สองหของ อ.ฟากทชา จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ไมชมยรขาน

ออนไลนฑ : หนขาผาพญาครคฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

สถานทยพหนขาผาพญาครคฑพรขอมใหขรพบเขขาชม แตชในดขานเทคโนโลยยการโปรโมทสถานทยพทชองเทยพยง

อยลชในขพจนตอนการจพดทนาคลจปวจดยโอเพพพอทยพจะเผยแพรชทาง Social

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,500

หนขา 787 / 818



PS65011035 : หลงรมก...ขชนฝาง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ระบบนนาทาง(GPS) เพพพอใชขนนาทางในการทชองเทยพยว และสจพงทยพนชาสนใจ ใชขระบบทนาทางในการเขขา

ใจระยะเวลาทยพใชขในพพจนทยพและการเดจนทาง

แพลตฟอรฑมวางแผนทชองเทยพยว เชพพอมโยงทยพทชองเทยพยวและธครกจจชคมชนเขขาสลชการทชองเทยพยวใน

หลากหลายชชองทอง เพพพอใหขการทชองเทยพยวมยแผนทยพยพดหยคชนและเหมาะกพบผลขทชองเทยพยว

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นอนชมดาว@ขคนฝาง

รายละเอทยด : ชคมชนทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑตนาบลขคนฝาง โดยจพดแพคเกจ 2 แบบ คพอ 1 Day 

Trip และ 2 Days Tripโดยแตชละทรจปจะมยมพคคคเทศนฑทของถจพนเปปนผลขนนาทางและใหขความรลขเกยพยว

กพบประวพตจศาสตรฑและแหลชงทชองเทยพยวในตนาบลขคนฝาง มยกจจกรรมการทนาตคงใสขหมล การทนาปคปย

อจนทรยยฑ และการทพวรฑสวนผลไมขตามฤดลกาล ถขาเปปน 2 Days Trip จะมยทยพพพกใหขเลพอกคพอ นอนทยพ

โฮมสเตยฑในหมลชบขานหรพอขถจนไปนอนทยพภลแลลาว เพพพตอนเชขาจะไดขขถจนไปชมความสวยงามและ

ความมหพสจรรยฑของหจนทยพมยรลปสยพเหลยพยมขนมเปปยกปลนทยพมยขนาดเทชากพนทคกแผชนทยพตาดผาแดง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ขคนฝาง อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Benyakit Arts & Craft

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลขคนฝาง และ Benyakit Arts & Craft

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ชคมชนตนาบลขคนฝางเปปนชคมชนหนถพงทยพอยลชในหคบเขา มยสถานทยพทชองเทยพยวทางธรรมชาตจทยพนชาสนใจ

หลายแหชง อยกทพจงเปปนพพจนทยพทยพอคดมสมบลรณฑดขวยผลไมขหลากหลายชนจด เหมาะสนาหรพบจพดเปปนเสขน

ทางการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ โดยจะมยการสนารวจเสขนทาง และดลสถจตจจากจนานวนนพกทชองเทยพยวทยพ

เขขามาเทยพยวในตนาบลขคนฝาง จากนพจนทนาการจพดแพคเกจทยพเหมาะสมกพบกลคชมนพกทชองเทยพยวและทนา

การประชาสพมพพนธฑใหขแกชนพกทชองเทยพยวทพจงแบบออนไลนฑและออฟไลนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 788 / 818



PS65007202 : โกดมงชชมชนเพชทอสมงคม (โกดมงเสมชอนจรมง) ตนาบลถนนาฉลอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เครพอขชายเทคโนโลยยการสพพอสาร

รลปแบบการสพพอสาร (platform)

อคปกรณฑหรพอเทคโนโลยยการถชายภาพและการทนาคลจปนนาเสนอสจนคขา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โกดพงชคมชนเพพพอสพงคม

รายละเอทยด : โกดพงชคมชนเพพพอสพงคม (โกดพงเสมพอนจรจง) ตนาบลถนจาฉลอง เปปนศลนยฑรวมสจนคขา

ชคมชน อาทจเชชน ไมขตะเกยยบ ไมขเสยยบลลกชจจน กลขาไผชซางหมชน กลขาไผชขขาวหลามกาบแดง ถชานอพด

แทชงจากถชานไมขไผช ผงถชานไมขไผช และสบลชอนามพยถชานไมขไผช ฯลฯ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ถนจาฉลอง อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : TCL Banboo

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โกดพงชคมชนเพพพอสพงคม (โกดพงเสมพอนจรจง) ตนาบลถนจาฉลอง เปปนศลนยฑรวมสจนคขาชคมชน อาทจเชชน ไมข

ตะเกยยบ ไมขเสยยบลลกชจจน ผลจตภพณฑฑจากไมขไผช และกลขาพพนธคฑไมขไผช ผชานองคฑกรเสมพอนจรจง เพพพอลด

ปปญญาการหาทยพตพจงขององคฑกรหรพอโกดพง และเพพพอเพจพมรายไดข สรขางความสคขใหขกพบชคมชน ผลข

ประกอบการ โดยมยรลปแบบการดนาเนจนธครกจจมคชงสลชการเปปนวจสาหกจจชคมชนเพพพอสพงคม และความ

รชวมมพอจากเครพอขชายทยพเกยพยวขของ เพพพอเปปนการยกระดพบการบรจการการกระจายสจนคขาภายใน

ชคมชน ขยายฐานลลกคขาใหขกพบชคมชน ใหขลลกคขาภายในพพจนทยพ พพจนทยพใกลขเคยยง ลลกคขาตชางพพจนทยพ ราย

ยชอย และรายใหญชทยพไดขเขขาถถงสจนคขาของชคมชนไดขอยชางทพพวถถง มยกลยคทธฑในการดนาเนจนกจจกรรม

ดขวยการตอบสนองทยพรวดเรพว ขขอมลลทยพถลกตของ มยการจพดโปรโมชพพนสจนคขา มยการควบคคมมาตรฐาน

สจนคขา และรพบประกพนสจนคขาอยลชในหลพกเกณฑฑทยพทางโกดพงกนาหนด ราคาเปปนธรรม สจนคขาเปปนมจตร

กพบสจพงแวดลขอมตามหลพกการพพฒนาระบบเศรษฐกจจ BCG โมเดล  สจทธจประโยชนฑทยพลลกคขาจะไดขรพบ

จากระบบสมาชจก และการคพนกนาไรสลชชคมชน 70% ตามแนวทางวจสาหกจจชคมชนเพพพอสพงคม ดขาน

การตลาดมยกลคชมเปปาหมายหลพกทพจงเพศชายและเพศหญจง อายคตพจงแตช 20 ปป ขถจนไป อาชยพทคกกลคชม

อาชยพสามารถเลพอกสจนคขาไปใชขประโยชนฑไดขตามโอกาส ชชองทางการบรจการสจนคขา ไดขแกช 

Facebook, Line, YouTube, instagram, Tiktok ฯลฯ และตจดตชอโดยตรงทางโทรศพพทฑกลาง

ของโกดพง

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 789 / 818



PS65007204 : สบสดถดานไมลไผดซางหมดน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

วจธยสกพดสารสมคนไพร

หลพกการผสมผสานสารเตจมแตชงเพจพมคคณสมบพตจสนาหรพบสบลช

การทดสอบคคณภาพสบลช เชชน คชา pH

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชถชานไมขไผชซางหมชน

รายละเอทยด : สบลชถชานไมขไผชมยสชวนผสมของผงถชานไมขไผชซางและสมคนไพร ปราศจากการเตจม

สยไมชมยสารเคมยปรพบคชา pH ชชวยดลดซพบสารพจษ ขจพดเซลลฑผจวทยพตายแลขว ผจวชคชมชพจน สวย ใส ไรขสจว 

ผจวพรรณอชอนเยาวฑ กลจพนหอมละมคน วจธยใชข: ใชขสนาหรพบทนาความสะอาดผจวหนขาและผจวกาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ถนจาฉลอง อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : TCL Banboo

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ดขวยคคณสมบพตจของผงถชานไมขไผชซษงหมชนทยพชชวยดลดซพบสารพจษจถงพพฒนาเปปนสบลชถชานไมขไผชซาง

หมชนทยพผสมของสมคนไพรในทของถจพน อาทจ นนจาผถจง มะขาม และเตยหอม มยการทดสอบคคณภาพดขวย

การตรวจวพดคชา pH และออกแบบบรรจคภพณฑฑทยพเปปนเอกลพกษณฑ โดยมยกลคชมเปปาหมายกลคชมลลกคขา

ทคกเพศ ทคกวพย

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

สรขางงานสรขางอาชยพ

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 500

หนขา 790 / 818



PS65006168 : โครงการผลมตสชทอสดงเสรมมการทดองเทททยวในชชมชนตนาบลนนนารมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยการถชายภาพ

เทคโนโลยยการตพดตชอภาพและเสยยง

เทคโนโลยยการผลจตสพพอและการเผยแพรชผชาน Platform Online

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว

รายละเอทยด : สพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวคพอคลจปวจดยโอแหลชงทชองเทยพยวทยพหลากหลายทพจงการ

ทชองเทยพยวในชคมชนและทชองเทยพยวเชจงเกษตร ประกอบดขวย วพดนนจารจดเหนพอ มลลนจธจพคทธ

ภาวนาธรรมสถาน ฟารฑมผถจงนนจารจด บขานไรชชายเขา บคญดนารงฟารฑม สวนมะยงชจด สวนอจน

ทผาลพม ซถพงสามารถตชอยอดไดข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.นนจารจด อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : -

ออนไลนฑ : https://www.youtube.com/channel/UCC0XIXxo52cwKK2Lin76Z9A

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

สพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยวในชคมชนตนาบลนนจารจด แบชงออกเปปน 2 สพพอ คพอ การทชองเทยพยวในชคมชน 

เชชน มลลนจธจพคทธภาวนาฯ สวนอจนทผาลพม วพดนนจารจดเหนพอ และกลคชมนนจาผถจงนนจารจด และการทชองเทยพยว

วจถยชคมชน เชชน วพฒนธรรม ความเชพพอ ภลมจปปญญา งานฝปมพอ อาหาร และการเกษตร

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 0

หนขา 791 / 818



PS65008646 : โครงการทดองเทททยวชชมชนวนเกษตรตนาบลบลานดดานนาขาม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขการบรจหารจพดการกลคชม

เทคโนโลยยการตลาดดจจจทพล

นวพตกรรมการจพดการทชองเทยพยวชคมชนสรขางสรรคฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ทชองเทยพยวชคมชนวนเกษตร ตนาบลบขานดชานนาขาม

รายละเอทยด : จพดกจจกรรมการทชองเทยพยววนเกษตรเชจงสรขางสรรคฑ โดยใชขทรพพยากรชคมชน

ในต.บขานดชานนาขาม ตามฤดลกาลผลผลจต ไดขแกช One Day Trip นพพงรถไฟ ไปฟปนสฑ กจนทคเรยยน 

ลางสาด ลองกอง กจจกรรมแบบพพกคขางคพน ไดขแกช หนาวนยจ...ทยพหนองนนจาเขยยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.บขานดชานนาขาม อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ทยพนยพ...บขานดชานนาขาม

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083052086475

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ธครกจจทชองเทยพยวชคมชน ทยพมยทคนทางธรรมชาตจและกจจกรรมสรา ขงสรรคฑในพพจนทยพ ไมชวชาจะเปปนพพนทยพปปา

วนเกษตรทยพยยพงอคดมสมบลรณฑ สวนผลไมชทยพหลากหลาย โดยมยทคเรยยน ลางสาด ลองกองเปปนอพต

ลพกษณฑของจพงหวพด โดยอาศพยทรพพยากรทยพเอพจอตชอการทชองเทยพยวชคมชน ทพจงการเดจนทางทยพสะดวก

ทยพมยเสขนทางรถไฟวจพงผชานเกพอบทคกชคมชน มยสถานยทของถจพนในชคมชน มยเสขนทางหลวง สายเอเชยย(

หมายเลข11) ซถพพงสามารเดจนทางไดขหลายหลายชชองทาง และยพงมยวจวทจวทพศนฑทยพสวยงานเหมาะแกช

การถชายรลปดขวย โดยธครกจจมยแผนทยพจะพพฒนาสชงเสรจมใหขคนในชคมชนชชวยกพนคขนหาของดย พพจนทยพทยพ

เหมาะสมสนาหพรพบพพฒนาเปปนแหลชงทชองเทยพยว แลขจวชชวยกพนพพฒนาเสขนทาง โปรแกรมการทชอง

เทยพยวชคมชนใหขเกจดขถจพนจรจง และสามารถจพดการการทชองเทยพยว เปปดทรจปกจจกรรมการทชองเทยพยว

โดยชคมชนเองใหขไดขตชอไป

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 7,000

หนขา 792 / 818



PS65005139 : โครงการพมฒนาการเขลาถบงแหลดงทดองเทททยวผดานสชทอประชาสมมพมนธฑ ตนาบลหาดงมนว อนาเภอเมชอง 

จมงหวมดอชตรดมตถฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนาโฮมสเตยฑในบรจบทหาดงจจว

พพฒนากจจกรรมในการทชองเทยพยว

ปรพบปรคงบรจการทยพยพงบกพรชอง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เฮพอนนนจานชาน

รายละเอทยด : บรจการและสจพงอนานวยความสะดวกชพจนเลจศของเฮพอนนนจานชานจะทนาใหขการเขขาพพก

นชาประทพบใจอยชางยจพงบรจการอจนเทอรฑเนพตฟรยของทยพพพกจะชชวยใหขผลขเขขาพพกไมชพลาดการตจดตชอ

สพพอสารและขชาวสารใด ๆ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.หาดงจจว อ.เมพองอคตรดจตถฑ จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Coco & camping

ออนไลนฑ : Coco & camping

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

โฮมสเตยฑ  เปปนสชวนหนถพงของการบรจหารจพดการทชองเทยพยวโดยชคมชน เปปนรลปแบบสถานทยพพพกทยพ

กนาลพงไดขรพบความสนใจอยชางมากในการจพดการทชองเทยพยวแบบวจถยชาวบขานโดยชคมชน   โฮมสเตยฑ

เปปนการผสมผสานกพนระหวชางการทชองเทยพยวและสถานทยพพพก  ซถพงจะทนาใหขนพกทชองเทยพยวไดขเรยยนรลข

ถถงการกจน  การอยลช  การดนารงชยวจตประจนาวพน  ตลอดจนประเพณยวพฒนธรรมของชคมชนทของถจพนทยพ

เปปนชยวจตจรจง

            ตนาบลหาดงจจว   เปปนตนาบลทยพมยทรพพยากรธรรมชาตจทยพอคดมสมบลรณฑ   มยทจวทพศนฑทยพสวยงาม

ของแมชนนจานชานทยพไหลผชาน  และมยแหลชงทชองเทยพยวทางดขานวพฒนธรรมและวจถยชยวจตมากมาย อาทจ

เชชน  การทอผขาถคงพพจนเมพอง   การยขอมผขาพพจนเมพอง   การสานเขชงปลาทล  วพดชชองลม   วพดหาดงจจว  

มชอนพระบาทสยพรอย  นอกจากนยจยพงอคดมสมบลรณฑไปดขวยพพชพพนธคฑทางการเกษตร   จถงทนาใหขตนาบล

หาดงจจวเรจพมเปปนสถานทยพทชองเทยพยวและสามารถพพฒนาใหขคนนอกพพจนทยพไดขรลขจพกและมาสพมผพสกพบ

บรรยากาศทยพหาดงจจว

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 793 / 818



PS65003638 : การสรลางสชทอประชาสมมพมนธฑโฮมสเตยฑปฟอขาแมดขา ตนาบลแมดพสล

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

TikTok

Line

Facebook

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑสวนปปอขาแมชขา

รายละเอทยด : ทยพพพกแบบธรรมชาตจในสวนผลไมข และเทยพยวชมสพมผพสวจถยชยวจตของคนในทของถจพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.แมชพลล อ.ลพบแล จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สวนพชอขา แมชขา

ออนไลนฑ : สวนปปอขชา แมชขชา โฮมสเตยฑ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจทยพพพกโฮมสเตยฑมยแนวทางในการพพฒนาการตลาดออนไลนฑและบรจการโดยการจพดทนา 

Application และline offcial   ในการจองทยพพพกใหขมยความสะดวกสบายตชอผลขใชขบรจการอยกทพจงยพง

มยการจพดกจจกรรมการสชงเสรจมการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑเพพพอดถงดลดนพกทชองเทยพยวมาใชข

บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 4,200

หนขา 794 / 818



PS65005173 : แผนทททเสลนทางของกมน Lablae Street Food

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชข GPS ในการปปกหมคด การพพฒนาเสขนทางของกจน LabLae Street Food -Story 

Telling

Design Think การพพฒนาผลจตภพณฑฑและการทชองเทยพยวเชจงสรขางสรรคฑ

การสพพอสารการตลาด Content Marketing และการถชายภาพสจนคขา และการตลาด Omni 

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แผนทยพเสขนทางของกจน (Laplae Street Food)

รายละเอทยด : การดนาเนจนงานเสขนทางของกจนอนาเภอลพบแลเรจพมจากการจพดประชคมงานเพพพอ

เลพอกหาสถานทยพทชองเทยพยวรขานคขาวพดและรขานคขาทยพเกยพยวขของมยลงพพจนทยพพรขอมถชายภาพสถานทยพ

ตชางๆวาดโครงรชางขขอมลลและตนาแหนชงมยการสรขางContentโดยการทนาคลจปวจดยโอในการเลชา

เรพพองเพพพอใชขในการประชาสพมพพนธฑและทนาการตลาดออนไลนฑจถงไดขออกแบบการจพดทนาแพพค

เกจทพวรฑ1วพน(OneDayTrip)มยรายละเอยยดคชาใชขจชายดพงนยจ-คชารถราง500บาท/เทยพยว/กลคชม-คชา

นนาเทยพยว200บาท/เทยพยว/กลคชม-คชาคอรฑสกจจกรรม100/คน-คชาอาหารกลางวพน165/คน/ชคด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคตรดจตถฑ

ต.ศรยพนมมาศ อ.ลพบแล จ.อคตรดจตถฑ

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เฮพอนขขาวพพนผพกรจมคลอง

ออนไลนฑ : U2T ศรยพนมมาศ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แผนธครกจจของอนาเภอลพบแลถพอเปปนสถานทยพไดขรพบความนจยมดขวยเอกลพกษณฑของอาหารพพจนถจพน

ปปจจคบพนมยรขานคขาเพจพมขถจนเปปนจนานวนมากจถงจพดทนาแผนธครกจจเกยพยวกพบแผนทยพเสขนทางของกจนทยพ

สามารถเขขาพพจนทยพเพพพอกจนของอรชอยๆควบคลชไปกพบบรจการทชองเทยพยวชคมชนเชจงวพฒนธรรมแนวคจด

การพพฒนาแผนทยพเสขนทางของกจนLaplaeStreetFoodเนพพองจากอนาเภอลพบแลจพงหวพดอคตรดจตถฑ

ถพอเปปนสถานทยพทชองเทยพยวทยพขถจนชพพอของจพงหวพดและเปปนสถานอยกหนถพงแหชงทยพไดขรพบความนจยมสนาหรพบ

กลคชมนพกทชองเทยพยวหรพอผลขบรจโภคดขวยเอกลพกษณฑของอาหารพพจนถจพนทยพมยความหลากหลายและบาง

ชนจดมยทยพเดยยวในอคตรดจตถฑจถงเปปนพพจนทยพทยพนพกทชองเทยพยวหรพอคนทยพผชานไปมาของจพงหวพดตชางแวะ

เวยยนเขขาไปลองกจนลองทานอาหารพพจนถจพนเปปนประจนาอยกทพจงปปจจคบพนมยรขานคขาเพจพมขถจนเปปนจนานวน

มากและยพงไมชเปปนทยพรลขจพกในวงกวขางดพงนพจนทยมU2Tจถงเลพงเหพนโอกาสในการจพดทนาแผนธครกจจเกยพยว

กพบแผนทยพเนขนทางของกจนทยพสามารถเขขาพพจนทยพเพพพอกจนของอรชอยๆควบคลชไปกพบบรจการทชองเทยพยว

ชคมชนเชจงวพฒนธรรมภายใตขชพพอแผนทยพเสขนทางของกจน(LaplaeStreetFood)ทยพจะทนาการรวบ

รวมรขานอาหารคาเฟปหรพอรขานขายของฝากซถพงแบชงเปปนเสขนทางหลพกและเสขนทางรองในชคมชน

ทพจงนยจเพพพอใหขเกจดการกระตคขนรายไดขและเศรษฐกจจหมคนเวยยนภายในชคมชนอยกทพจงนพกทชองเทยพยวยพง

จะไดขรพบความเพลจดเพลจนจากการทชองเทยพยวและการเขขาถถงแหลชงของกจนของเมพองลพบแล

วพตถคประสงคฑของการจพดทนาแผนธครกจจ

1.เพพพอใหขเกจดการรวบรวมแหลชงขขอมลลเกยพยวกพบของกจนพพจนถจพนรขานอาหารคาเฟปหรพอของฝากของ

ทยพระลถกเพพพอใหขเกจดการนนาอพตลพกษณฑพพจนถจพนมาใชขในการกระตคขนเศรษฐกจจ

2.เพพพอเปปนการกระตคขนและสชงเสรจมการทชองเทยพยวชคมชนและการกระจายรายไดขภายในชคมชน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,855

หนขา 795 / 818



PS65004039 : นนนาหอม รทสอรฑท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยชชองทางการประชาสพมพพนธฑและชชองทางการตจดตชอสพพอสารเกยพยวกพบสจนคขาและบรจการกพบ

กลคชมเปปาหมายเพจพมขถจน จากการเขขารชวมโครงการของรพฐดขานการสชงเสรจมการพพฒนาสจนคขา

และบรจการ

เพจพมการบรจการใหขกพบผลขใชขบรจการ ดขวยการทนากจจกรรมรชวมกพน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : นนจาหอม รยสอรฑท

รายละเอทยด : บขานพพกพพนธคฑนก (Standard Room) บขานพพนธคฑไมขดอก (Queen Room) เปปน

หของพพกทยพเหมาะสนาหรพบ 2 คน บขานชวนชมและหของนพพงเลชนบขานชวนชม เปปนบขานพพกทยพเหมาะ

สนาหรพบครอบครพว หของประชคม/จพดเลยจยง จคคนไดข 20-30 คน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.ทพพทพน อ.ทพพทพน จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : นนจาหอม รยสอรฑท

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทพพทพน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ขขอมลลสจนคขาและบรจการ ของ นนจาหอม รยสอรฑท

นนจาหอม รยสอรฑท ตพจงอยลชทยพ 4/2 หมลช 6 ตนาบลทพพทพน อนาเภอทพพทพน จพงหวพดอคทพยธานย เปปนทยพพพกเชจง

เกษตรอจนทรยยฑ ปปจจคบพนมยหของพพก และหของจพดเลยจยงหรพอสพมมนา หลายรลปแบบ ราคาไมชแพง เปปด

ใหขบรจการ 24 ชพพวโมง และมยรขานอาหาร 4/7 คาเฟป แอนดฑ บจสโทร เปปนสถานทยพพพกมยมาตฐานดขาน

ความปลอดภพยในสจนคขาและบรจการ  สจพงอนานวยความสะดวกอยชางครบครพน กลคชมเปปาหมายทยพเขขา

มาใชขบรจการ คพอชายและหญจง อายคตพจงแตช 20 ปปขถจนไป กลคชมผลขมยรายไดขปานกลาง ธครกจจประเภททยพ

พพก เปปนธครกจจทยพมยโอกาสทางการตลาดสลง เนพพองจาก ใน ต.ทพพทพน       อ.ทพพทพน จ.อคทพยธานย มย

สถานพพกประเภทรายวพนยพงนขอยอยลช

ชชองทางการจพดจนาหนชายสจนคขาและบรจการ ของ นนจาหอม รยสอรฑท ดพงนยจ

1.ชชองทางออฟไลนฑ : นนาเสนอสจนคขาและบรจการ ณ ทยพตพจงของ นนจาหอม รยสอรฑท

2.ชชองทางออนไลนฑ : นนาเสนอสจนคขาและบรจการ เพพพอใหขเกจดการจองหของพพกและบรจการ 

  -ผชานเพจ Facebook : ชพพอ นนจาหอม รยสอรฑท  และ Link เพจ คพอhttps://www.facebook.com/

%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1-

%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%

E0%B8%97-124240251454710

  -ผชานเวพปไซตฑสนาหรพบการจองหของพพกหรพอทยพพพกตชาง ๆ (เปปนเวพปไซตฑจองหของพพกหรพอทยพพพกชพจน

นนา)

ชชองทางการสชงเสรจมการตลาดของธครกจจประเภททยพพพก ไดขแกช

ใชขผลผลจตทางการเกษตรใหขเกจดประโยชนฑสลงสคด

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 108,000

หนขา 796 / 818



PS65017674 : กลางดงกระบชอ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

โปรแกรมตพดตชอรลป/วจดยโอ

ในการขายสจนคขาใชขชชองทางออนไลนฑในการจพดจนาหนชาย

ในการออกแบบและวางแผนกระบวนการทนางาน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กลางดงกระบพอ

รายละเอทยด : กลคชมเลยจยงและขายกระบพอเนพจอ กระบพอสวยงาน สายพพนธคฑอคทพยธานยแทข

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.หนองกลางดง อ.ทพพทพน จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลางดงกระบพอ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลหนองกลางดง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลางดงกระบพอ เปปนการสชงเสรจมการคขาขายควายทยพมยอยลชในชคมชน

(1) แผนระยะสพจน : กลยคทธฑบรจหารความสพมพพนธฑกพบลลกคขา คพอ สรขางการรพบรลขการมยอยลชของกระบพอ

ในชคมชนหนองกลางดงใหขแพรชหลายยจพงขถจน โดยการโปรโมทและประชาสพมพพนธฑผชานชชองทางออ

นไลนฑ (เพจเฟสบคบค) https://web.facebook.com/U2T-

%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E

0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%

B8%94%E0%B8%87-

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0

%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B

8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5-110874341695099/

(2) แผนระยะกลาง : ถขามยคนสนใจกระบพอมากและมยยอดขายทยพเพจพมมากขถจนจะพพฒนาชชองทาง

การซพจอขายกระบพอใหขมยความสะดวกตชอผลขทยพซพจอมากยจพงขถจนและจะพพฒนาการขนสชงใหขมยความ

สะดวกตชอผลขซพจอตชอไป 

(3) แผนระยะยาว : กลยคทธฑชชองทางจพดจนาหนชาย ขายตามตลาดนพดกระบพอในจพงหวพดและตชาง

จพงหวพดรวมทพจงจพดจนาหนชายในชชองทางออนไลนฑ (เพจเฟสบคบค) หรพอแมชคขากระบพอโดยตรง (เฟส

บคบค) https://www.facebook.com/samran.naksing 

https://www.facebook.com/profle.php?id=100010022382116 และตจดตามการเคลพพอน

ไหวผชานทางyoutubeไดขตลอดทยพ 

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

ลดเวลาในการสรขางผลผลจตเพพพอจพดจนาหนชายสจนคขา / บรจการ

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 797 / 818



PS65053179 : อดางทดากวย

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

3.จพดทนาปปายบอกทาง ตลอดเสขนทางไปยพงอชางทชากวย

1. นนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวอชางเกพบนนจาทชากวยผชานเพจ U2T ต.เจขาวพด

2. ใชขเทคโนโลยยในการชชวยออกแบบคจวอารฑโคขดและสรขางโรดแมปเพพพอบอกรายละเอยยดเสขน

ทางการเดจนทางไปทยพอชางเกพบนนจาทชากวย

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : อชางเกพบนนจาทชากวย

รายละเอทยด : อชางเกพบนนจาทชากวย เดจมเปปนทยพเกพบนนจาไวขใชขในฤดลแลขง ทพจงการเกษตรและหลชอ

เลยจยงสจพงมยชยวจตทยพอยลชดขานลชางของอชาง ในปปจจคบพนไดขรพบการพพฒนาจากหนชวยงานของภาครพฐ 

ทนาใหขอชางเกพบนนจามยทพศนยยภาพทยพดยการเดจนทางสะดวกมากยจพงขถจน ทนาใหขเปปนแหลชงทชองเทยพยวพพก

ผชอน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.เจขาวพด อ.บขานไรช จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : อชางทากวย

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลเจขาวพด

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.สชงเสรจมใหขเปปนสถานทยพทชองเทยพยวแหชงใหมชของตนาบลเจขาวพด

2.จพดทนา rode map เพพพอแนะนนาสถานทยพทชองเทยพยวในตนาบลเจขาวพด โดยนนาเสนอผชานเพจของ อบ

ต.เจขาวพด 

3.จพดทนา QR code สถานทยพทชองเทยพยวตลอดเสขนทางเพพพอใหขนพกทชองเทยพยวแสกนดลแหลชงทชองเทยพยว

ในตนาบลเจขาวพดและสถานทยพใกลขเคยยงในเสขนทางเดยยวกพนเพพพอใหขคคขมกพบการเดจนทาง

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,500

หนขา 798 / 818



PS65028228 : วมดถนนาเขาตะพาบ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

จพดทนารลปถชาย และสพพอวยดยโอนนาเสนอทยพนชาสนใจ

ประชาสพมพพนธฑผชาน Page Facebook เพพพอนนาเสนอสถานทยพทชองเทยพยวใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

จพดทนาแผนทยพจคด Check in เพพพอประชาสพมพพนธฑนพกทชองเทยพยว

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดเขาถนจาตะพาบ

รายละเอทยด : วพดเขาถนจาตะพาบ เปปนสถานทยพทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ และวพฒนธรรม

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.วพงหจน อ.บขานไรช จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดถนจาเขาตะพาบ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลวพงหจน

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. Customer Segments (ลลกคขา) ตอบคนาถาม Who นพกทชองเทยพยวทคกเพศทคกวพยทพจงคนไทยและ

ตชางชาตจ

2. Value Propositions (คคณคชาทยพอยากสชงมอบ) ตอบคนาถาม What สถานทยพทชองเทยพยวเชจง

อนครพกษฑ และวพฒนธรรม

3. Channels (ชชองทางขาย) ตอบคนาถาม Where ทางออนไลนฑ และออฟไลนฑ

4. Customer Relationships (ความสพมพพนธฑกพบลลกคขา) ตอบคนาถาม Why มยการประชาสพมพพนธฑ 

และจพดกจจกรรมภายในวพดอยชางตชอเนพพอง

5. Revenue Streams (รายไดขของธครกจจ) ตอบคนาถาม How มยการใหขชาวบขานในชคมชนนนา

ผลจตภพณฑฑเขขามาขายภายในวพดโดยคชาเชชาแลขวแตชศรพทธาโดยนนาเงจนทยพไดขไปใชขจชายคชานนจาคชาไฟ

ของวพด

6. Key Activities (กจจกรรมหลพก) ตอบคนาถาม When พรขอมดนาเนจนการจพดกจจกรรมไดขภายใน 

1 เดพอน

7. Key Resources (ทรพพยากรหลพก) ตอบคนาถาม What วพฒนธรรมทของถจพน และธรรมชาตจ

8. Key Partnerships (พพนธมจตรหลพก) ตอบคนาถาม Who ชาวบขานภายในชคมชนชชวยกพนประชา

สพมพพนธฑ

9. Cost Structure (โครงสรขางตขนทคน) ตอบคนาถาม Where หนชวยงานภาครพฐเขขามาสนพบสนคน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,500

หนขา 799 / 818



PS65026125 : เทททดยวครบ จบทททเกาะเทโพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชข Big Data มาวจเคราะหฑเพพพอพพฒนาสจนคขาหรพอบรจการ

การใชข Social Media เชชน Facebook Line ในการเขขาถถงและการบอกตชอ

ใชขรลปแบบทพวรฑเชจงสรขางสรรคฑ หรพอทพวรฑเฉพาะกลคชม

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : "เทยพยวครบ จบทยพเกาะเทโพ one day trip in kohthepo"

รายละเอทยด : "เทยพยวครบ จบทยพเกาะเทโพ one day trip in kohthepo" เปปนกจจกรรมทชอง

เทยพยว ทยพครบจบในหนถพงวพน โดยจะพานพกทชองเทยพยวนพพงรถรางหรพอปปพ นจพกรยาน ไปตามสถานทยพ

ทชองเทยพยวตชางๆ รวมไปถถงการชมวจถยชยวจต ซถพงกจจกรรมนยจเปปนการสชงเสรจมและสรขางรายไดขใหข

แกชชคมชน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.เกาะเทโพ อ.เมพองอคทพยธานย จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : เทยพยวครบจบทยพเกาะเทโพ

ออนไลนฑ : U2T for BCG ตนาบลเกาะเทโพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

แผนธครกจจ "เทยพยวครบ จบทยพเกาะเทโพ one day trip in kohthepo" มยวพตถคประสงคฑเพพพอพพฒนา

หมลชบขานใหขเปปนแลชงทชองเทยพยว โดยจะเป1 พนการสรขางรายไดขหมคนเวยยนสลชชคมชน โดยโครงการจะดถง

ดลดนพกทชองเทยพยวใหขมาเรยยนรลขอพตลพกษณฑ ภลมจปปญญาทของถจพน และวจถยชยวจตของคนในทของถจพนนพจนๆ 

โดยยสามารถจพดเปปนนแพพคเกจทชองเทยพยว แบบไปเชขาเยพนกลพบดพงนยจ

07.00-07.30 ทนาบคญตพกบาตรทางนนจา 

07.40-08.40 เทยพยว ชม ชจม ชพอป ตลาดทชาเรพอเมลฑ 

08.50-09.50 ชมสาธจตการทนาเครพพองหอมตชาง ๆ 

10.00-10.30 จจบกาแฟ ชมสวนหมชอน ทยพ The sun บขานสวน           

10.40-12.00 ชมผลจตภพณฑฑจพกสานบขานทชารากหวาย พรขอมทนาของทยพระลถก 

12.10-13.10 แวะรพบประทานอาหารกลางวพนครพวรจมนนจารขานปปายก 1

3.20-14.00 ชมผลจตภพณฑฑมยดพพบของดยประจนาตนาบล 1

4.10-14.50 ชมการแปรรลปผลจตภพณฑฑของกลคชมแมชบขาน 

15.00-15.30 ชมสะพานแขวนเกชาแกชวพดขคมทรพพยฑ 

15.40-17.00 นพพงรถรางชมวจวรอบบถงพระชนก

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 35,000

หนขา 800 / 818



PS65004032 : วมดลาดเคลา

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เพจพมชชองทางการตจดตชอสพพอสาร

สชงเสรจมการมยสชวนรชวมการอนครพกษฑวพฒนธรรมประเพณย

พพฒนาใหขเปปนทยพรลขจพกและเปปนทยพยถดเหนยพยวจจตใจ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : วพดลาดเคขา(วพดรขาง 400 ปป)

รายละเอทยด : วพดลาดเคขา ตพจงอยลชทยพ ต. โนนเหลพก อ. เมพอง จ.อคทพยธานย ไมชพบประวพตจหลพกฐาน

การสรขาง ตพจงอยลชตพจงอยลชบนเนจนดจนหชางจากแมชนนจาตากแดดไปทางทจศตะวพนตกประมาณ200 

เมตร โบราณสถานทยพปรากฏหลพงจากสนารวจทางโบราณคดยพบวจหารดขานหนขาหพนไปทางทจศ

ตะวพนออก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.โนนเหลพก อ.เมพองอคทพยธานย จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : วพดลาดเคขา

ออนไลนฑ :  บU2T ตนาบลโนนเหลพก

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การวจจพยนยจมยวพตถคประสงคฑเพพพอศถกษาศพกยภาพและนนาเสนอกลยคทธฑการจพดการการทชองเทยพยว

ชคมชน เชจงวพฒนธรรมบนฐานทคนทางวพฒนธรรมของ วพดลาดเคขา (วพดรขาง 400 ปป) ตนาบลโนน

เหลพก อนาเภอเมพอง จพงหวพดอคทพยธานย เปปนการวจจพยเชจงปฏจบพตจการแบบมยสชวนรชวมทยพเนขนการเรยยนรลข

รชวมกพนพพฒนาไปดขวยกพน

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

อนครพกษฑและตชอยอดภลมจปปญญาทของถจพน

จนานวนรายไดล : 50,000

หนขา 801 / 818



PS65007835 : หาดทนงโฮมสเตยฑ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ดขาน Digital Marketing

ขยายชชองทางการตลาดทางสพพอออนไลนฑ

การทชองเทยพยวชคมชน

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : โฮมสเตยฑ

รายละเอทยด : โอมสเตยฑเปปนทยพพพกทยพมยความเปปนธรรมชาตจในตนาบลหาดทนงจพงหวพดอคทพยธานยทยพ

พพกใหขบรรยากาศแบบบขานสวนทชามกลางทคชงนารชมรพพนและมยราคาถลก และมยการบรจการลลกคขา

แบบเปปนกพนเอง

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 5 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยรามคนาแหง

ต.หาดทนง อ.เมพองอคทพยธานย จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : "บขานสวนโฮมสเตยฑ" และ "รพกนาคาเฟป"

ออนไลนฑ : เพจ “ลอง U2T for BCG ตนาบลหาดทนง”

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

2.1แผนธครกจจ

โฮมสเตยฑ ทยพพพกทยพมยความเปปนธรรมชาตจในตนาบลหาดทนงจพงหวพดอคทพยธานย ใหขบรรยากาศแบบ

บขานสวนทชามกลางธรรมชาตจกลางทคชงนารชมรพพนสวยงามและมยราคาถลก ใหขบรจการลลกคขาแบบเปปน

กพนเองแสดงถถงใหขเหพนถถงความใสชใจของผลขใหขบรจการ

2.2วพตถคประสงคฑ

สชงเสรจมการตลาดโดยการสรขางเพจ facebook

ยกระดพบมาตรฐานการบรจการ

2.3กลคชมลลกคขาทยพนชาจะซพจอผลจตภพณฑฑและบรจการ เพศหญจงและชาย อายคตพจงแตช16ปปขถจนไป ทยพอยลช

อาศพยทคกภลมจภาคในประเทศ

2.4การสรขางรายไดขของธครกจจของทชาน

2.4.1วจธยการสรขางรายไดขจากสจนคขา/บรจการ

เกพบคชาบรจการ/สจนคขาทยพใหขลลกคขาใชขอยชางตชอเนพพอง

ขายแพคเกจบรจการ

2.5ธครกจจมยชชองทางการจพดจนาหนชายและบรจการ

2.5.1ชชองทางการจพดจนาหนชายโฮมสเตยฑ

ออนไลนฑ:เพจFacebook

ออฟไลนฑ:walk inเขขามาจองทยพพพกหรพอโทรมาสอบถามกพบทางโฮมสเตยฑ

2.6ดขานงบประมาณ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

จนานวนรายไดล : 40,000

หนขา 802 / 818



PS65011821 : การทดองเทททยวตนาบลอชทมยใหมด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

-

-

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แพพกเกจการทชองเทยพยวอคทพยใหมช

รายละเอทยด : โครงการจพกรยานใหขเชชายพงอยลชในชชวง เรจพมโครงการและหาผลขลงทคน โดยมยผลข

สนใจเขขามาลงทคนแลขว จนานวน 2 ราย เปปนการนนาจพกรยานทยพมยอยลชแลขว สภาพดย มาใหขบรจการ

เชชา โดยผลขรชวมลงทคนไมชจนาเปปนตของซพจอจพกรยานใหมช ในระยะถพดไป เมพพอ การพพฒนาธครกจจ

ดนาเนจนไปไดขดยตามแผน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนบพณฑจตพพฒนบรจหารศาสตรฑ

ต.อคทพยใหมช อ.เมพองอคทพยธานย จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บอยคอม

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลอคทพยใหมช จพงหวพดอคทพยธานย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

ตนาบลอคทพยใหมช อนาเภอเมพองจพงหวพดอคทพยธานยมยวจถยชยวจตสพงคมเมพอง คนสชวนใหญช แระกอบอาชยพ

รพบราชการ พนพกงานบรจษพท และคขาขายเปปนหลพก ภายในตนาบล มยรขานคขารขานอาหาร และมยโบราณ

สถานตชางๆมากมาย จถงเหมาะแกชการประกอบอาชยดขานการทชองเทยพยว อาหาร และ จนาหนชาย

ผลจตภพณฑฑพพจนบขานตามวจถยชยวจตของคนในสพงคมในปปจจคบพน และเนพพองดขวยสถานการโควจด 19 ทนา

ใหขนพกทชองเทยพยวลดลง จถงเกจดแนวคจดตของการพพฒนาแหลชงทชองทชอง เชจงอนครพกษฑสจพงแวดลขอม

ดขวยการใชขจพกรยานเปปนยานพาหนะจถงเปปนทางเลพอกทยพดยทยพสคดสนาหรพบนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางมา

โดยการขนสชงสาธารณะ และรถสชวนตพวโดยมยจพกรยานใหขเชชา ซถพงเปปนการสรขางรายไดข ใหขกพบ

ชคมชนทพจงโดยตรงและโดยอขอม มยการสชงเสรจมการขายหลพกไดข 2ชชองทางคพอ ออนไลนฑ และการ

ขายตรงมยการประชาสพมพพนธฑใหขคนในชคมชนรชวมกพนลงทคนธครกจจการเชชาจพกรยาน จาก จพกรยาน

ทยพตนมยอยลช นอกจากนยจ ยพงมยการทนาสพพอมจเดยยรตชางๆ ทนาเวพบเพจลงเฟสบคก ยลทลบ ฯลฯ 

มยแนวทางการจพดตพจงคณะกรรมการในชคมชน เพพพอดลแลในสชวนของรายไดข ในการเชชารถจพกยาน

ใหขเปปนไปอยชางทพพวถถงโครงการนยจ ทนาใหขเกจดมลลคชาทากการคขา คพอ ทนาใหขชคมชนมยรายไดขเพจพมมากขถจน 

ชคมชนไดขนนาจพกรยาน ทยพไมชคชอยไดขใชข หรพอใชขมาสรขางรายไดข เปปนการกระจายรายไดขใหขคนในชคมชน 

โดยมยระบบการจพดการทยพแนชนอน ทพจงผชานเวพบไซดฑและคนในชคมชนโดยตรง

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 803 / 818



PS65004217 : โครงการสรลางมสลคดาวมตถชดมบในชชมชนสสดผลมตภมณฑฑอยดางยมทงยชน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1.เทคโนโลยยในการยพดอายคผลจตภพณฑฑ

2.เทคโนโลยยการผสมกานพลลและเกลพอลงไปในผลจตภพณฑฑ

3.เทคโนโลยยในการลดเวลาเเละขพจนตอนการผลจต

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : การแปรรลปนนจายาบขวนปากจากวชานสาวหลง

รายละเอทยด : นนจายาบขวนปากวชานสาวหลง เปปนผลจตภพณฑฑทยพใชขในการดลแลชชองปากชชวยลด

การสะสมของแบคทยเรยยซถพงเปปนสาเหตคหลพกของการเกจดกลจพนปากและคราบหจนปลนซถพงเปปน

สลตรปราศจากนนจาตาล วชานสาวหลงเปปนสมคนไพรทยพมยกลจพนหอมชชวยลดการเกจดชชองแผลใน

ชชองปากสามารถใชขไดขเปปนประจนาทคกวพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 6 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนวจทยาลพยชคมชน

ต.ปปาอขอ อ.ลานสพก จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

Customer Segments – กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคกลางและอาศพยอยลชในชคมชน

ไมช จนากพด เพศ ไมชจนากพดอายค เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในสคขภาพ และตของการนนจาบขวนปากจาก

สมคนไพร วานสาวหลงเปปนผลจตภพณฑฑทยพใชขในการดลแลชชองปากชชวยลดการสะสมของแบคทยเรยย

ซถพงเปปนสาเหตคหลพกของการเกจดกลจพนปากและคราบหจนปลนซถพงเปปนสลตรปราศจากนนจาตาล

Customer Relationships -มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไปวชาหลพงจากใชขแลขวไดข

ผลเปปนอยชางไร ชชวยลดกลจพนปากและคราบหจนปลนจรจงหรพอไมช และนนาผลการใชขมาชชวยในการ 

review สจนคขาดขวย 

Channels -จพดจนาหนชายผชาน Facebook   Line   และตลาดนพดหนขา ธกส. 

ตลาดลานสพก จพงหวพดอคทพยธานยทคกวพนพฤหพสบดย

Value Propositions -คคณคชาทยพลลกคขาจะไดขรพบคพอนนจาบขวนปากวานสาวหลง เปปนผลจตภพณฑฑทยพใชข

ในการดลแลชชองปากชชวยลดการสะสมของแบคทยเรยยซถพงเปปนสาเหตคหลพกของการเกจดกลจพนปาก

และคราบหจนปลนซถพงเปปนสลตรปราศจากนนจาตาล วชานสาวหลงเปปนสมคนไพรทยพมยกลจพนหอมชชวยลด

การเกจดชชองแผลในชชองปากสามารถใชขไดขเปปนประจนาทคกวพน

Key Activities -กระบวนการผลจตเรจพมจากการปลลกสมคนไพรจากแปลงทยพไดขมาตรฐานปลอด

สารไปสลชการเกพบเกยพยวการคพดสรร นนาไปคพจนเอานนจาและนนาเขขาสลชการผลจตและบรรจคภพณฑฑซถพงอยลช

ระหวชางกระบวนการเหลชานยจจะทนาการเกพบขขอมลลเพพพอนนามาสรขาง Content ในการโปรโมทและจพด

จนาหนชายสจนคขา

Key Resources – ทรพพยากรในการผลจตประกอบไปดขวยสลตรในการทนานนจาบขวนปากวานสาว

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 1,950

หนขา 804 / 818



PS65004424 : สถานทเพาะพมนธชฑสมตวฑปฟาหลวยขาแขลง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

มยการประชาสพมพพนธฑผชานแฟนเพจ Facebook เพพพอเสนอแหลชงทชองเทยพยวใหขทคกคนไดขรลขจพก

การพพฒนาแหลชงทชองเทยพยวแหชงทนยจใหขเปปนทยพรลขจพกและมยผลขคนสนใจมากขถจน

มยการรชวมดขวยชชวยกพนกพบภาครพฐและภาคประชาชนในการสรขางทพศนคตจทยพใหขในการพพฒนา

แหลชงทชองเทยพยวใหขคนในชคมชนเกจดรายไดข

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สถานยเพาะพพนธคฑสพตวฑปปาหขวยขาแขขง

รายละเอทยด : เปปนแหลชงทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑธรรมชาตจและสพตวฑปปาทยพใกลขจะสลญพพนธคฑและ

สพตวฑปปาทยพหายากเพพพอใหขประชาชนไดขศถกษาเรยยนรลขเกยพยวกพบการอนครพกษฑสพตวฑปปาเพพพอเปปนการ

ดนารงไวขใหขระบบนจเวศของปปาใหขยาวนานและยพพงยพนและไดขชมพจพจธภพณฑฑหขวยขาแขขง และ

อนคสาวรยยฑสพบนาคะเสถยยรทยพอยลชในผพนปปามรดกโลก

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.ระบนา อ.ลานสพก จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สถานยเพาะพพนธคฑสพตวฑปปาหขวยขาแขขง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลระบนา

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยการสรขางแฟนเพจผชานFacebook ชพพอ UT2 ตนาบลระบนา โดยใชขเพจในการเผยแพรชสพพอเกยพยว

กพบสถานทยพทชองเทยพยวสถานยเพาะเลยจยงสพตวฑปปาหขวยขาแขขงและการทนางานของพวกเราชาวU2T

ตนาบลระบนา อาทจเชชน การโพสคลจปวยดยโอสพจนๆของสพตวฑปปาทยพอยลชในศลนยฑเพาะเลยจยงและการสรขางสต

อรยพเรจพมตขนการเดจนทางมาเทยพยวทยพไมชใชชแคชมาดลสพตวฑปปาในกรงยพงเปปนการทชองเทยพยวเชจงอนครพกษฑ

ของผพนปปามรดกโลกอยชางเชชน พจพจธภพณฑฑหขวยขาแขขง อนคสาวรยยฑสพบนาคะเสถยยร เปปนตขน

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 805 / 818



PS65031280 : U2T ตนาบลทชดงโพ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2. ใชขสพพอออนไลนฑในการจนาหนชายและเพจพมยอดขายผลจตภพณฑฑ

1. ใชขเทคโนโลยยในการชชวยออกแบบคจวอารฑโคขดเพพพอบอกรายละเอยยดของสจนคขาทยพงชายและ

สะดวกมากขถจน

3. เพจพมชชองทางการตจดตชอซพจอขายทยพมากขถจนและเพจพมชชองทางการจพดสชงสจนคขาทยพหลากหลาย

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชเหลวสมคนไพรจากขมจจนชพน  ตรารจนา

รายละเอทยด : สบลชเหลวขมจจน สกพดจากขมจจนชพน มยสรรพคคณ บนารคงผจวพรรณ แกขผดผพพน เพจพม

ความชคชมชพจน ไดขรพบการพนตยจากศลนยฑวจทยาศาสตรฑเรพพองความปลอดภพยในการใชขผลจตภพณฑฑ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.ทคชงโพ อ.หนองฉาง จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงโพ

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลทคชงโพ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1.สรขางเพจ facebook ชพพอ U2T ตนาบลทคชงโพ จพงหวพดอคทพยธานย

2.โปรโมทผลจตภพณฑฑในเพจใหขเปปนทยพรลขจพกมากขถจน

3.เผยแพรชและแชรฑผลจตภพณฑฑในระบบออนไลนฑ

 https://www.facebook.com/U2TTungpoUthaithani

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 806 / 818



PS65018240 : ยสไนทฑ บท วมน

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เทคโนโลยยสารสนเทศดขานการสพพอการ เชชนโนบตบคบค

โทรศพพทฑ

แอปพลจเคชพนสนาเรพจรลป เชชน canva

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบภลมจสารสนเทศ (GIS)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผขาทอกะเหรยพยง

รายละเอทยด : สรขอยตคบกแก(เผขตคชงตลข) 200/เสขน สรขอยเพขเสชนทา 150/เสขน สรขอยเพขเสชน 200/

เสขน ยชามกะเหรยพยง 200-600/ใบ ชคดเดพกสยขาวผลขหญจง 2,000/ชคด โสรชงเดพกผคขชาย            

200/ชคด โสรชงผลขใหญช 400/ชคดเสพจอกระเหรยพยง 4,000-8,000/ชคด ผขาถคง 3,000-6,000/

ผพน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.ทองหลาง อ.หขวยคต จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : ยลไนทฑ บย วพน

ออนไลนฑ :  บU2T ตนาบลทองหลาง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

มยการพพฒนาออกแบบสจนคขาใหมชอยลชเสมอเพพพอเปปนทางเลพอกในการซพจอของลลกคขา โดยมยการจพด

ทนาสพพอโฆษณาประชาสพมพพนธฑเพพพอลลกคขาไดขรพบรลขถถงสจนคขาของเราเพพพอทยพจะสรขางความสพมพพนธฑใหข

กพบลลกคขาผชาน social  เพพพอทยพจะไดขเขขาถถงรายละเอยยดไดขไวขถจนและเปปนการกระจายขชางสารอยชาง

รวดเรพว

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 807 / 818



PS65046124 : สายเขทยวตลองเหลทยวมอง

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

องคฑความรลขชนจดพพนธคฑของกพญชา

ชชองทางการจพดจนาหนชายแบบออนไลนฑ

การใชขระบบควบคคมอคณหภลมจ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สายเขยยวตของเหลยยวมอง

รายละเอทยด : การเพาะตขนกลขากพญชาจากเมลพด เพพพอจนาหนชาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 6 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
สถาบพนเทคโนโลยยปทคมวพน

ต.สคขฤทพย อ.หขวยคต จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : สายเขยยวตของเหลยยวมอง

ออนไลนฑ : U2T ตนาบลสคขฤทพย

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

แบรนดฑ " สายเขยยวตของเหลยยวมอง" เปปนแฟนเพจสรขางขถจนเพพพอเปปนชชองทางจนาหนชายตขนพพนธคฑ

กพญชาผชานทางออนไลนฑเพพพอเพจพมรายไดขในการขายตขนกพญชาของ " เรารพกกพญ " ต.สคขฤทพย และ

โปรโมทแหลชงทชองเทยพยวใหขกพบผลขทยพสนใจในกพญชา

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

มยสคขภาพดยขถจน ลดโอกาสเกจดการเจพบปปวย

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 15,000

หนขา 808 / 818



PS65017322 : การสดงเสรมมการทดองเทททยวเชมงเกษตร

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

1. สชงเสรจมแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตรภายในตนาบลเพพพอการสรขางรายไดขจากการทชองเทยพยว

2. เพจพมมลลคชาใหขกพบผลจตภพณฑฑในสวน ดขวยการนนามาเปปนแหลชงทชองเทยพยวภายในตนาบลเพพพอยก

ระดพบแหลชงทชองเทยพยวเชจงเกษตร สรขางจคดขายใหขกพบผลจตภพณฑฑภายในไรช

3. นนาสจนคขาไปจนาหนชายผชาน Platform Online Facebook เวพบไซตฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : นขอยกวชา 1 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ผพก ผลไมข

รายละเอทยด : ไรชภลธาราวจลลฑ และสวนสคขใจปรยเปรม มยความสวยงามทางธรรมชาตจ ผพก ผลไมข

นานาชนจด และมยโคกหนองนา เหมาะสนาหรพบมาศถกษาเรยยนรลข และยพงเปปนทยพทชองเทยพยวเชจง

เกษตรแถมยพงซพจอผลไมขปลอดสารพจษ จากไรชกลพบไปทานไดขอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏนครสวรรคฑ

ต.หขวยคต อ.หขวยคต จ.อคทพยธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคเหนพอ และอาศพยอยลชในชคมชน ไมชจนากพดเพศ โดยมยอายค 

30 ปปขถจนไป เพราะเปปนกลคชมคนทยพสนใจในการทชองเทยพยวเชจงเกษตร และมยความตของการผพก ผลไมข

ทยพปลอดสารพจษ มยการตจดตามผลการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไป มยสชวนลดใหขลลกคขาทยพเขขาพพกแลขว

ประชาสพมพพนธฑใหขกพบทางไรชจะมยสชวนลดใหข10% และลลกคขาทยพเขขาพพกสามารถเกพบผลผลจตภายในไรช

ทายไดขตลอด จพดจนาหนชายผชาน Facebook เวพบไซตฑ และจนาหนชายภายในไรช

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,000

หนขา 809 / 818



PS65007456 : โครงการขมบเคลชทอนเศรษฐกมจและสมงคมฐานรากหลมงโควมดดลวยเศรษฐกมจ BCG (U2T for 

BCG) ตนาบลนาแวง อนาเภอเขมราฐ จมงหวมดอชบลราชธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

เวพบเพจประชาสพมพพนธฑ

เพจ Facebook

TikTok, Instagram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : เวพบเพจประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ตของการทยพจะพพฒนา สรขางสพพอประชาสพมพพนธฑใหขดลดย และเปปนทยพรลขจพกมากขถจน คพอ “

การสรขางเวพบเพจ” ทยพนชาสนใจ สวยงาม มยเอกลพกษณฑ สพพอถถงอพตลพกษณฑของแหลชงทชองเทยพยว

ตชางๆในพพจนทยพตนาบลนาแวง สามารถดถงดลผลขคนไดข มยการออกแบบเนพจอหาในการนนาเสนอ

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

พพจนทยพตนาบลนาแวง อนาเภอเขมราฐ จพงหวพดอคบลราชธานย ในปปจจคบพนเปปนแหลชงทชองเทยพยวชคมชน 

แหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม แหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจเปปนสชวนใหญช

พพจนทยพของตนาบลนาแวงมยแหลชงทชองเทยพยวมากมายไดขแกช หาดทรายสลง ลานพระขาว (วพดบคชงขยจ

เหลพก) วพดโขงเจยยมปคราณาวาส รอยเสดพจฯ ในหลวงรพชกาลทยพ 9 และคพนถนจาพระ เปปนตขน เพยยงแตช

ยพงไมชเปปนทยพรลขจพกคนทพพวไปหรพอกลคชมบคคคลภายนอก เปปนแคชทางผชานเดจนทางเขขาตพวอนาเภอเขมรา

ฐ จพงหวพดอคบลราชธานย และเปปนทางผชานเดจนทางไปยพงวพดปากแซง ตนาบลพะลาน อนาเภอนาตาล 

จพงหวพดอคบลราชธานย และในอนาคตจะเปปนพพจนทยพทางผชานไปสลชสะพานมจตรภาพไทย-ลาว แหชงทยพ 6 

ทยพอนาเภอนาตาลในอนาคตอยกดขวย แตชชคมชนหรพอพพจนกพยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยวมากนพก 

เนพพองจากการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวของชคมชนยพงไมชมยความตชอเนพพอง

จคดเรจพมตขนของการพพฒนาการบรจการหรพอผลจตภพณฑฑของตนาบลนาแวง คพอ จากความตของการ

องคฑชคมชน วพด และองคฑการปกครองสชวนทของถจพนนพจนตของการทยพจะพพฒนา สรขางสพพอประชา

สพมพพนธฑใหขนชาสนใจและเปปนทยพรลขจพกมากขถจน คพอ “เวพบเพจประชาสพมพพนธฑแหลชงทชองเทยพยว” ทยพนชาสนใจ 

สวยงาม มยเอกลพกษณฑ สพพอถถงอพตลพกษณฑของแหลชงทชองเทยพยวตชางๆ ในพพจนทยพตนาบลนาแวง 

สามารถดถงดลผลขคนไดข เพราะทางหนชวยงานหรพอในพพจนทยพไมชมยบคคลากรทยพมยความสามารถในการทนา

สพพอเทคโนโลยยทยพทพนสมพย ดพงนพจน การประชาสพมพพนธฑเผยแพรชขขอมลลขชาวสารทยพนชาสนใจและนชา

ตจดตามและเปปนทยพรลขจพกมากขถจน มยจคดเดชนทยพนชาสนใจ เปปนประโยชนฑทยพจะดถงดลดนพกทชองเทยพยวจะทนาใหข

นพกทชองเทยพยวทยพกนาลพงมองหาแหลชงทชองเทยพยวทยพสนใจสามารถนนาขขอมลลมาประกอบการตพดสจนใจใน

การเดจนทางไดขเพราะนพกทชองเทยพยวรคชนใหมชจะสพบคขนขขอมลลกชอนการเดจนทางอยลชเสมอ ดพงนพจน สพพอ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 8,960

หนขา 810 / 818



PS65029156 : โครงการพมฒนาปปายสชทอความหมายแหลดงทดองเทททยว ตนาบลนาแวง อนาเภอเขมราฐ จมงหวมด

อชบลราชธานท

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

บารฑโคขดหรพอคจวอารฑโคขดเขขามาใสชขขอมลลหรพอลงขขอมลลทยพมยความสนาคพญตชอแหลชงทชองเทยพยว

เวพบเพจประชาสพมพพนธฑ

เพจ Facebook, TikTok, Instagram

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ปปายสพพอความหมายของแหลชงทชองเทยพยว

รายละเอทยด : ปปายสพพอความหมาย ปปายนจเทศ สพพอสจพงพจมพฑ และสพพอประชาสพมพพนธฑทยพมยอยลชแลขวนพจน 

สามารถเพจพมเทคนจคการสพพอความหมายทยพนนาเทคโนโลยยเขขามาชชวยเพพพอใหขนพกทชองเทยพยว 

สามารถเรยยนรลข เขขาถถงขขอมลลทยพสะดวก และเขขาใจถถงพพจนทยพทยพเขขามาทชองเทยพยวไดขมากยจพงขถจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 4 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

พพจนทยพตนาบลนาแวง อนาเภอเขมราฐ จพงหวพดอคบลราชธานย ในปปจจคบพนเปปนแหลชงทชองเทยพยวชคมชน

แหลชงทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม แหลชงทชองเทยพยวเชจงธรรมชาตจเปปนสชวนใหญช

พพจนทยพของตนาบลนาแวงมยแหลชงทชองเทยพยวมากมายไดขแกช หาดทรายสลง ลานพระขาววพดบคชงขยจเหลพก 

วพดโขงเจยยมปคราณาวาส รอยเสดพจฯ ในหลวงรพชกาลทยพ 9 คพนถนจาพระ เปปนตขน เพยยงแตชยพงไมชเปปนทยพ

รลขจพกคนทพพวไปหรพอกลคชมบคคคลภายนอก เปปนแคชทางผชานเดจนทางเขขาตพวอนาเภอเขมราฐ จพงหวพด

อคบลราชธานย และเปปนทางผชานเดจนทางไปยพงวพดปากแซง ตนาบลพะลาน อนาเภอนาตาล จพงหวพด

อคบลราชธานย และในอนาคตจะเปปนพพจนทยพทางผชานไปสลชสะพานมจตรภาพไทย - ลาว แหชงทยพ 6 ทยพ

อนาเภอนาตาลในอนาคตอยกดขวย แตชชคมชนหรพอพพจนกพยพงไมชเปปนทยพรลขจพกของนพกทชองเทยพยวมากนพก 

เนพพองจากการประชาสพมพพนธฑการทชองเทยพยวของชคมชนยพงไมชมยความตชอเนพพอง 

จคดเรจพมตขนของการพพฒนาการบรจการหรพอผลจตภพณฑฑของตนาบลนาแวง คพอ จากความตของการ

องคฑชคมชน วพด และองคฑการปกครองสชวนทของถจพนนพจน ตของการทยพจะพพฒนาแหลชงทชองเทยพยว ใหขเปปน

ทยพรลขจพกมากขถจนและมยความสะดวกในการเดจนทางมายพงแหลชงทชองเทยพยว คพอ “ปปายสพพอความหมาย

ของแหลชงทชองเทยพยว” ปปจจคบพนมยการพพฒนาเทคนจคการสพพอความหมาย เพพพอใหขนพกทชองเทยพยวเขขา

ถถงขขอมลลเกยพยวกพบแหลชงทชองเทยพยวไดขอยชางสะดวกและรวดเรพวมากขถจน ซถพงจะทนาใหขนพกทชองเทยพยว

เรยยนรลขและเขขาใจเกยพยวกพบแหลชงทชองเทยพยวไดขมากขถจน โดยการนนาเทคโนโลยยเขขามาพพฒนาเพพพอใหข

ตรงกพบพฤตจกรรมนพกทชองเทยพยวภายในแหลชงทชองเทยพยว และยพงเปปนการเพจพมเทคนจคการสพพอความ

หมายทยพสามารถชชวยลดภาระการสพพอสารกพบบคคคลภายในแหลชงทชองเทยพยว 

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

จนานวนรายไดล : 20,000

หนขา 811 / 818



PS65027570 : การทดองเทททยวชชมชน ตนาบลเกษม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ใชขเครพพองมพอโปรแกรมคอมพจวเตอรฑในการสรขางแพลตฟอรฑมออนไลนฑ ในการทนางานเกพบ

ขขอมลล

ใชขสพพอออนไลนฑในการประชาสพมพพนธฑขชาวสาร เชชน Facebook

ใชขโปรแกรมการออกแบบ Canva ในการสรขางสพพอเนพจอหาการโฆษณาทยพนชาสนใจ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : บรจการการทชองเทยพยวชคมชนตนาบลเกษม

รายละเอทยด : เปปนการจพดการการทชองเทยพยวทางวพฒนธรรมภายในพพจนทยพตนาบลเกษม คพอนนา

เสนอ เผยแผชวพฒนธรรม ประเพณย วจถยชยวจตทของถจพนของคนในชคมชน ใหขกพบผลขคนทยพเดจนทางเขขา

มาทชองเทยพยวในตนาบลเกษมผชานการทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

2 คน 2 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

ต.เกษม อ.ตระการพพชผล จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 1 เดพอน

การทชองเทยพยวชคมชนตนาบลเกษม เปปนการจพดการทชองเทยพยวเพพพอสชงเสรจมรายไดขใหขกพบคนภายใน

ตนาบล และทนาใหขตนาบลเปปนทยพรลขจพกในดขานของการทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม ซถพงนอกจากจะเปปน

การสชงเสรจมดขานการทชองเทยพยวแลขว 

ยพงเปปนการเผยแพรชวพฒนธรรม ทของถจพนของชคมชนสลชนพกทชองเทยพยว นอกจากทยพนพกทชองเทยพยวทยพเดจน

ทางเขขามาในชคมชนจะไดขรพบประสบการณฑทยพประทพบใจกลพบไปแลขวนพจน คนรคชนใหมชในชคมชนกพเกจด

ความรพก ความหวงแหนในถจพนทยพอยลชของตนอยากจะสพบสานสพบทอดความดยงามนยจตชอไป

การบรจการ

การจพดการใหขบรจการภายในชคมชนมยสจพงอนานายความสะดวกดขานทยพพพก โฮมสเตยฑภายใน

ชคมชนเพพพอรองรพบนพกทชองเทยพยวทยพเดจนทางเขขามาทชองเทยพยวในตนาบลเกษม

เปปาหมายทางการตลาด 

เปปาหมายระยะสพจน 

-  พพฒนาศพกยภาพชคมชนตนาบล ใหขมยความพรขอมสลชการเปปนชคมชนทชองเทยพยวเชจงวพฒนธรรม

-  สรขางการรพบรลข ประชาสพมพพนธฑตนาบลใหขเปปนทยพรลขจพกในดขานของชคมชนทชองเทยพยววพฒนธรรม ราย

ละเอยยดขขอมลลของแหลชงทชองเทยพยวและความนชาสนใจของแหลชงดถงดลดใจภายในตนาบล

-  โปรโมทตนาบลผชานชชองทางออนไลนฑ ใหขผลขคนเดจนทางเขขามาทชองเทยพยว

เปปาหมายระยะกลาง

- สรขางเสขนทางการทชองเทยพยวภายในตนาบล และพพจนทยพโดยรอบ

- ผสานความรชวมมพอ กพบภาคยทยพเกยพยวขของทพจง ภาครพฐ ภาคเอกชน ทยพมยสชวนไดขสชวนเสยยเขขามาดลแล

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 2,000

หนขา 812 / 818



PS65012225 : โครงการ พมฒนาบรรจชภมณฑฑ ผลมตภมณฑฑสารสกมดจากเกสรบมวแดงเพชทอจมดจนาหนดาย ภายใตลแบ

รนดฑบมวงาม ของกลชดมวมสาหกมจแมดบลานโนนโฮม

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

2.นวพตกรรมตชอยอดเซรพพมเปปนผลจตภพณฑฑใหมช คพอโลชพพน

1.การใชขเทคโนโลยยในการสกพดเกสรบพวแดงออกมาเปปนเซรพพม

3.นวพตกรรมตชอยอดเซรพพมเปปนผลจตภพณฑฑใหมช คพอสบลช และครยมอาบนนจา

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   เทคโนโลยยพพฒนาคคณภาพผลผลจตทางการเกษตร

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลช และครยมอาบนนจาแบรนดฑบพวงามตนาบลตาเกา

รายละเอทยด : -สบลช ครยมอาบนนจา-สบลชสมคนไพรบพวงาม สชวนผสมจากธรรมชาตจ 100%  ไมชมยสาร

เคมยเจพอปน ประกอบดขวยสมคนไพรหาไดขในทของถจพน เชชน จคกบพว ขมจจน นนจาผถจง และนนจามพนมะพรขาว 

ใชขทนาความสะอาดรชางกายและใบหนขา สบลชนนจาหนพก 70 g. ครยมอาบนนจานนจาหนพก 200 ml. ราคา 

50 บาท ตชอชจจน

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.ตาเกา อ.นนจาขคชน จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : กลคชมบพวงามบขานตาเกา

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/Takao2565/

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ทยพมาของวพตถคดจบผลจตภพณฑฑ/บรจการ=พบบพวแดงจนานวนมากในชคมชนจถงอยากแปรรลปเปปน

ผลจตภพณฑฑทยพใชขเปปนประจนาอยลชแลขวในครพวเรพอนเพพพอใชขเองและสรขางรายไดขเสรจมใหขกพบคนในชคมชน

ผลจตภพณฑฑ/บรจการของคคณคพอ=สบลชและครยมอาบนนจา แบรนดฑบพวงาม

ขายใหขใคร ?=จนาหนชายใหขกลคชมรพกสวยรพกงามทยพใสชใจสคขภาพทยพมองหาผลจตภพณฑฑจากธรรมชาตจทยพ

ปลอดภพย

ชชองทางการจนาหนชาย/การทนาการตลาด= ออฟไลนฑ---จนาหนชายในชคมชน,ตลาดประชารพฐ,ชพจน

วางสจนคขาโอทอปสนานพกงานพพฒนาชคมชน อ.นนจาขคชน  และงานนจทรรศการตชางๆ เปปนตขน

ออนไลนฑ----facebook, shoppee

แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ=ออกแบบบรรจคภพณฑฑใหขสวยงามทพนสมพยรวมถถงการประชา

สพมพพนธฑการขายทพจงออนไลนฑและออฟไลนฑ (โปรโมชพพนครพจงคราว)

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 813 / 818



PS65014904 : การสดงเสรมมการตลาดออนไลนฑการทดองเทททยวและบรมการบลานดอนโจด

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

Online Platforms อยชาง Facebook เพพพอทนาเพจใหมชเปปนชชองการตลาดและการประชา

สพมพพนธฑ นนาเสนอทพจงการทชองเทยพยวและผลจตภพณฑฑในชคมชน

โปรแกรม Power Point หรพอ Applications สนาหรพบตกแตชงรลปภาพเพพพอใหขภาพทยพใชขในการ

ประชาสพมพพนธฑ

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   การจพดการลลกคขาสพมพพนธฑ (CRM)

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : พยพยแพลชอง ตนาบลบขานแมด อนาเภอบคณฑรจก จพงหวพดอคบลราชธานย

รายละเอทยด : พยพยแพลชอง ใหขบรจการลชองแพ ทชองเทยพยวชมธรรมชาตจบรจเวณเขพพอนสจรจนธร มย

บรจการอาหาร เครพพองดพพม คาราโอเกะ นอกจานยจยพงสามารถเลพอกซพจอผลจตภพณฑฑปลา หรพอ

ปผลจตภพณฑฑทของถจพนจากชาวบขานบรจเวณใกลขเคยยงไดขอยกดขวย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

4 คน 5 คน 2 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.บขานแมด อ.บคณฑรจก จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : พยพยแพลชอง

ออนไลนฑ : พยพยแพลชอง & รยสอรฑท ลชองแพ จ.อคบลฯ

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. รชวมพลดคคยกพบผลขนนาชคมชนเจขาของธครกจจแพลชองถถงสภาพปปญหาและความตของการหรพอสจพงทยพ

ตของการจะนนาเสนอตชอยอดรชวมกพนกพบคนในชคมชน 

2. จพดอบรมใหขความรลขการทนาการตลาดออนไลนฑบน Facebook, Line OA, Instagram 

3. วางแผนรลปแบบการนนาเสนอหรพอการเลชาเรพพองราวของแหลชงทชองเทยพยวใหขชลตพวสถานทยพทชอง

เทยพยวผลจตภพณฑฑชคมชนรวมไปถถงวจถยชยวจตใหขนชาดถงดลด 

4. เพจพมชชองทางการโปรโมททางออนไลนฑมากขถจนพรขอมทพจงปรพบรลปแบบกนารนนาเสนอใหขหลาก

หลายขถจนไมชวชาจะเปปนรลปแบบภาพนจพงวจดยโอหรพอโปรโมชพพนตชางๆ เอกสารแนบแผนพพฒนา

5. ออกแบโลโกขเพพพอใชขในการประชาสพมพพนธฑในชชองทางตชางๆ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 37,430

หนขา 814 / 818



PS65001023 : การพมฒนาสชทอประชาสมมพมนธฑภสหมนดดางแลนดฑมารฑค

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การพพฒนาแผนทยพการเดจนทางเพพพอเพจพมการเขขาถถง

การใชขเทคโลยยชชวยในการโฆษณาสจนคขาและการใหขบรจการ การตลาดผชานทางชชองทางออ

นไลนฑ

-

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : ภลหจนดชางแลนดฑมารฑค

รายละเอทยด : "ภลหจนดชาง" ตพจงอยลชในอคทยานเเหชงชาตจภลจองนายอย  ต.หขวยขชา  อ.บคณฑรจก  

จพงหวพดอคบลราชธานยมยลพกษณะเปปนภลเขาหจนทรายทยพประกอบไปดขวย ปปาลานหจนทยพมยลพกษณะทาง

ธรณยวจทยาทยพสวยงามแปลกตาแตกตชางจากทยพอพพน ไดขแกช ลานหจนงอก ลานหจนเปปนระแหง แอชง

หจนเวขา รชองหจนแยก และยพงมยจคดชมวจวพระอาทจตยฑขถจนและทะเลหมอกยามเชขา

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

5 คน 5 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.หขวยขชา อ.บคณฑรจก จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : บขานหนองเมพก หมลช4 ต.หขวยขชา อ.บคณฑรจก จ.อคบลราชธานย 34230

ออนไลนฑ : ภล หจน ดชาง

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขายภายในเวลา 3 เดพอนขถจนไป

- ทนาการวจเคราะหฑสภาพแวดลขอมบรจเวณภลหจนดชาง 

- ศถกษากลคชมนพกทชองเทยพยวทยพจะเขขามาทชองเทยพยว โดยกลคชมเปปาหมายจะเปปนประชาชนทคกวพยไมชวชาจะ

เปปนวพยผลขใหญช วพยเดพก และวพยรคชน 

- จพดทนาแผนการตลาดเนขนเรพพองการทชองเทยพยว เชจงอนครพกษฑและวจถยชยวจตของชาวบขาน

-จพดทนาแผนทยพเพพพอประชาสพมพพนธฑ การเขขาถถงพพจนทยพ

-จพดทนาแผชนพพบเพพพอประชาสพมพพนธฑ ภลหจนดชาง 

-ประชาสพมพพนธฑในชชองทางตชางๆ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 3,000

หนขา 815 / 818



PS65025792 : การสดงเสรมมแหลดงทดองเทททยวบลานคนาจลาว

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

การใชขอคปกรณฑในการถชายภาพสถานทยพทชองเทยพยว เชชน โดรนถชายภาพ

แอปพลจเคชพพนการตพดตชอรลปภาพและวยดยโอ เชชน Capcop และ Kinemaster

การตลาดและโฆษณาออนไลนฑ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : มากกวชา 3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ธครกจจการทชองเทยพยวออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : แหลชงทชองเทยพยวบขานคนาจขาว

รายละเอทยด : บขานคนาจขาว ตนาบลเหลชางาม เปปนหมลชบขานทยพตจดกพบลคชมแมชนนจาโขงและมยสถานทยพทชอง

เทยพยวตามธรรมชาตจทยพนชาสนใจ อาทจ ถนจาฝปาย ถนจาเจยย นนจาตกเซแกว เสาเฉลยยง และถนจาผาแดง 

โดยมยการทนา package การทชองเทยพยว และมยการอนานวยความสะดวกในดขานตชางๆ ใหขกพบนพก

ทชองเทยพยว

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

3 คน 5 คน 3 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

ต.เหลชางาม อ.โพธจดไทร จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : รขานตามกลชาว จากเหลชางาม (บขานเลขทยพ 48 หมลช 3)

ออนไลนฑ : ตามกลชาว ทชองเทยพยว Stye เหลชางาม

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

ไดขมยการพพฒนาพพจนทยพบขานคนาจขาว เพพพอสชงเสรจมการทชองเทยพยว และจพดทนาสพพอโปรโมทเสขนทางสถาน

ทยพทชองเทยพยวผชานชชองทางโซเชยพยลมจเดยยตชางๆ ใหขนพกทชองเทยพยวไดขรลขจพกสถานทยพทชองเทยพยวแหชงนยจมาก

ขถจน โดยกลคชมเปปาหมายจะเปปนบคคคลทคกเพศทคกวพยทพจงในและนอกอนาเภอ

นนาเทคโนโลยยมาปรพบใชขใหขเกจดประโยชนฑ

เพจพมมลลคชาผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สชงเสรจมและสนพบสนคนการทชองเทยพยวชคมชน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

จนานวนรายไดล : 5,000

หนขา 816 / 818



PS65021815 : โครงการสดงเสรมมมาตรฐานผลมตภมณฑฑและพมฒนาบรรจชภมณฑฑสนาหรมบผลมตภมณฑฑสบสดมะขาม และ

สมชนไพรอชทนๆ

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

ทนาการตลาดบน Platform Online

พพฒนา Packaging Designs,คคณภาพมาตรฐานในการบรรจคภพณฑฑ

นนาสารสกพดจากมะขามและสมคนไพรอพพนๆ ปรพบใหขมยคคณสมบพตจเหมาะสมกพบการเปปนสบลชชนาระ

ลขาง

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : สบลชฮพกปปง

รายละเอทยด : เปปนผลจตภพณฑฑทยพมยสชวนผสมของสารสกพดจากมะขามธรรมชาตจ อคดมไปดขวย

วจตามจนหลากชนจด และยพงมยสาร AHA ซถพงเปปนสารทยพชชวยบนารคงและฟฟจ นฟลสภาพผจว ชชวยขจพด

เซลลฑผจวทยพเสพพอมสภาพ กระตคขนการเกจดเซลลฑผจวใหมช ชชวยบนารคงผจวใหขดลขาวกระจชางใส และลด

รอยหมองคลนจาจากแสงแดด

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

8 คน 7 คน 1 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยราชภพฏอคบลราชธานย

ต.ขามใหญช อ.เมพองอคบลราชธานย จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : 

ออนไลนฑ : 

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

กลคชมลลกคขาเปปนกลคชมคนทยพอาศพยอยลชในภาคอยสาน ไมชจนากพดเพศ มยอายคตพจงแตช 30 ปปขถจนไป จะมยการ

ตจดตามผลหลพงการใชขงานกพบลลกคขาทยพซพจอไปและนนาผลการใชขมาชชวยในการรยวจวสจนคขา โดยจพด

จนาหนชายผชานเพจ Facebook ,และบลทแสดงสจนคขาและผลจตภพณฑฑในตนาบลตามโอกาสตชางๆ

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางนวพตกรรมใหมชใหขกพบผลผลจต/ผลจตภพณฑฑ/บรจการ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 870

หนขา 817 / 818



PS65007914 : กระเปปาสานจากเสลนพลาสตมก

Snapshot C01-C06รายงานสรชปโครงการ

พพฒนารลปแบบผลจตภพณฑฑใหมช

-

-

ถชายทอดเทคโนโลยยการผลจตและบรจการ

การสชงเสรจมการขายและการตลาด

การพพฒนาสจนคขาและบรจการใหขมยมลลคชาสลง

การพพฒนาบรรจคภพณฑฑ

การยกระดพบมาตรฐานสจนคขาและบรจการ

การขนสชงและกระจายสจนคขา

ระยะเวลาในการพมฒนา : ระยะเวลาในการพพฒนา : 2-3 เดพอน

ทดองเทททยวทททเปปนมมตรตดอสมทงแวดลลอมและสชขภาพ

   ระบบขายสจนคขาหรพอบรจการผชานชชองทางออนไลนฑ

ชชทอผลมตภมณฑฑ/บรมการ : กระเปปาสานจากเสขนพลาสตจก

รายละเอทยด : ผลจตจากเสขนพลาสตจกทยพมยสยสพนสวยงาม และออกแบบใหขมยรลปทรงทยพทพนสมพยและ

หลากหลาย

01 : รายละเอทยดผลมตภมนฑฑ/บรมการ

อาจารยฑบมญฑมต

6 คน 5 คน 4 คน

02 : เปปาหมาย

07 : รายไดลตดอเดชอน (บาท)

03 : วมตถชประสงคฑและระยะเวลาในการพมฒนาสมนคลา/บรมการ

06 : ผลมตภมณฑฑบรมการของทดานสรลางคชณคดาใหลกมบชชมชนไดลอยดางไร

05 : แผนธชรกมจ

08 : ชดองทางการขาย และความพรลอมออกสสดตลาด

ประชาชน
มหาวจทยาลพยอคบลราชธานย

ต.แสนสคข อ.วารจนชนาราบ จ.อคบลราชธานย

04 : องคฑความรสล/เทคโนโลยท/นวมตกรรม

รลปกชอน รลปหลพงรสปสมนคลา/บรมการ

ออฟไลนฑ : Supatตะกรขาสาน

ออนไลนฑ : https://www.facebook.com/profle.php?id=100083157559326

ความพรลอมออกสสดตลาด : พรขอมขาย หรพอขายแลขว

1. ทยพมาของวพตถคดจบผลจตภพณฑฑ - ตอนแรกใชขไมขไผชแตชวชาไมชทนทานและขถจนราไดขงชาย เลยเปลยพยน

จากไมขไผชมาเปปนเสขนพลาสตจกเพราะไมขไผชไมชมยสยสพนและลวดลาย รพบเสขนมาจากรขานอคปกรณฑขาย

พลาสตจกและสรขางลวดลายจากเศษผขาเหลพอใชข เพพพอสรขางรายไดขใหขกพบครอบครพวและใชขเวลา

วชางใหขเกจดประโยชนฑ

2. ผลจตภพณฑฑ/บรจการ – กระเปปาสานจากเสขนพลาสตจก

3. ขายใหขใคร – กลคชมลลกคขาวพยทนางาน

4. ชชองทางการจพดจนาหนชาย/การทนาตลาด – OFFLINE/ONLINE บน Facebook 

5. แผนการพพฒนาผลจตภพณฑฑ/บรจการ – วางแผนทยพจะทนากระเปปาสานจากเสขนพลาสตจก

6. จคดแขพง/ขขอไดขเปรยยบ – ราคายชอมเยาเขขาถถงไดขงชาย มยความทนทานและมยรลปแบบทยพหลาก

หลายและทพนสมพย

7. วจธยการสรขางรายไดข – ซพจอวพตถคดจบ นนามาผลจต จพดโปรโมชพพนสชงเสรจมการขาย จพดจนาหนชาย

ทางออนไลนฑและออฟไลนฑ

คจดคขนกระบวนการทนางานทยพงชายขถจน

สรขางความรลขใหขชคมชน

สรขางงานสรขางอาชยพ

สรขางรายไดขใหขชคมชน

จนานวนรายไดล : 10,950

หนขา 818 / 818



โครงการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการเครือข่ายข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG


